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ভূমিকা 

সিদ্ধকাম সাধক মহাত্ব! ৬পুর্ণানন্দের বংশধর নানাতন্ত্রনিষ্কাত পণ্ডিত গ্রবর 

৬সতীশচন্ত্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩* বঙ্গাৰের ৪র্থ 
মাসিক অধিবেশনে তাহার বহু গবেষণার ফল এই “কোৌলমার্গরহহ্” প্রবন্ধের 
কিয়দংশ পাঠ করিলে সভার নিয়মানুনারে জনৈক সভা এই প্রবন্ধের সমালোচন! 

করিতে উঠিয়া! বলিয়াছিলেন যে, কবিসম্ত্রা বঙ্কিমচন্দ্র তন্রশাস্ত্র সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য 

প্রকাশ করিয়া! গিয়াছেন। তদনুসারে তিনিও তন্ত্রশান্ত্র সম্বন্ধে সেইরূপই 
ধারণা করিয়! রাখিয়াছেন। কথাটা তখন আমার মনে একটা বড় আঘাত 
করিয়াছিল, তাই দুঃখের সহিত প্রথমেই তৎ্সম্বদ্ধে কিছু বলিতে বাধ্য হইতেছি। 

আমাদিগের আধুনিক শিক্ষার ফল এইরূপই হইয়াছে যে, বর্তমান শিক্ষিত 
ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিকাংশই পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন হইয়া আমাদিগের প্রাচীন 

শাস্ত্রের 'অধিকার-বিচার ও তাৎপর্য্য নির্ণয়ে শান্ত্রানুসারে কোন স্টীঘত্ব না! করিয়া 

পাশ্চাত্যভাবেই অসংকোচে নিজ মন্তব) প্রকাশ করিতে কোন কুঠা বোধ করেন 

না। শাস্ত্রের কৃত তাৎপর্য নির্ণয়ে যে উপক্রম ও উপপংহার প্রভৃতি উপায় 

নির্ধারিত আছে, তাহাও অনেকেই জানেন. 'ন| এবং তদনুসারে বিচার 

করিয়। শাস্ত্রা্থনির্ণয়েও তাহারা সমর্থ নহেন? স্থতরাৎ শান্ত্রব্যাখ্যাত। পূর্বাচাধ্য- 

গণের পাও্ত্য এবং ব্যাখ্যাত তাৎপর্ধ্যও তাঁহারা বুঝিতে অক্ষম হইয়া একেবারে 

শাস্ত্রের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হন। বিশেষতঃ -আমাদিগ্রের আলোচ্য তন্ত্রশান্ত্র ষে 

তর্কশাস্ত্রের ন্তায় মান্থষের লৌকিক বুদ্ধিগম্য কোন বিচারশান্ত্র নহে, ইহা 
সাধনশান্ত্র,-_-সদৃগুরুর উপদেশ ব্যতীত ইহার কোন তত্বই কেহ বুঝিতে পারে 

না, সতরাং আমাদিগের লৌকিক বুদ্ধির দ্বার! ইহার উপরে কোন মন্তব্য প্রকাশ 

করা.যাঁয় না, ইহাও অনেকেই ভুলিয়! যান। তাই তত্রশাস্্ সম্বন্ধে অনেকেই 

এইরূপ ধারণ পোষণ করেন বে, উহাতে নান! প্রকার অনাচার ও ব্যভিচারের 

সপ সিটি ও এও ১ পা - এ টি ৯০০ 
শপে তাপ? সপ শপ পপ ৯ পপ পপ পর জপ 

১। উপক্রমোপসংহীরাবভ্যাসোহপুর্ব্বতা ফলম্। 

অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাংপর্ধ্যনির্ণয়ে ॥ 



নি 

ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন যে, যত প্রকার জঘন্য বৃত্তি 

মানুষের চরিত্রকে কলুধিত করিতে পারে, তাহাই তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। 
*মতএব উহা! অশ্রদ্ধেয় অগ্রাহ্থা। কেহ কেহ আবার আমাদিগের পুরুষপরম্পর!- 

সেবিত তন্তরশাস্ত্রকে পরবর্তী বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের রচিত ব্যভিচার.শান্ত্র বলিয়াই 
বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমা্দিগের তন্ত্রশান্ত্র যে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতেই 
ভারতে সর্বত্র প্রতিঠিত হইয়াছে, ইহা! অনেকে জানেন না এবং -জানিবার জন্ত 
কোন প্রবত্বও করেন না। আমাদিগের এই তন্ত্রশাস্্র কিন্ত আমাদিগের 

শ্রুতিরই গ্রকারবিশেষ। মহর্ষি হারীত বলিয়! গিয়াছেন,__"শ্রুতিশ্চ' বিবিধ! 

প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রকীতি চ।৮ মহামনীষী কুন্ুক ভট্ট প্রভৃতিও ইহাই 
বলিয়। গিয়াছেন। 

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এই তত্ত্রশান্ত্ান্মারেই অধিকারি-ভেদে সাধনার 
উপদেশ করিয়। গিয়াছেন । তাহার রচিত প্প্রপঞ্চসার” তন্ত্রই এ বিষয়ে 

প্রমাণ। তিনি সর্বপ্রকার উপাসকদিগেরই অদ্বৈত ব্রঙ্গজ্ঞান লাভেধ সহায়তার 
জন্ধ এ গ্রন্থ রচনা! করেন। কারণ, সমস্ত উপাঁসকেরই উপাশ্তক সেই এক 

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম । কিন্তু এখন অনেকে এ ণগ্রপঞ্চসার” গ্রন্থকে আচার্য্য শঙ্করের 
& কে ল্্য 

রচিত বলিয়| বিশ্বা করেন না। কোন পাশ্চাত্য লেখক আচার্য্য শঙ্করকত 

এ “প্রপঞ্চমার'” গ্রন্থের আর্থার এভেলন-লিখিত মুখবন্ধ মাত্র পড়িয়াছিলেন। 

ভক্িতে ভক্ত কিরূপ বিহ্বল হইয়া পড়ে, আর্থার এভেলন সেইটী অতি 

সহৃদয়তার সহিত অনুবাদ করিয়াছিলেন । কিন্তু এ গ্রন্থকার সেই বর্ণনাটা পড়িয়! 

লিখিম়াছেন যে, প্রপঞ্চসার ভ্রষ্ট (001) গ্রন্থ । তিনি আমাদের অনেক ধর্ম 

পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ ভাবের অনেক কথ! ধলিয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় 

এই যে, একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত প্র পুস্তকের সমালোচনা করিয়া! কোন দৌষই 

দেখিতে পান নাই এবং উহা সর্বগুণে গুণান্বিত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ 

করিয়াছেন। ইহার কারণ অন্ুসন্ধ।ন করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, রেভারেগড 

হলাও সাহেব যে দাবা করেন,শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই মিসনরীদ্িগের পালিত 

পুত্র (95051-010110 ১, তাহা সত্য। আমাদের এইরূপই ছুর্দশ। হইয়াছে যে, 

বিদেশী লোকে আমাদিগের নিন্দা করিলেও তাহার গ্রতিবাদ করিবার সাহস বা 
সামথ্য নাই। বিশ্ববিদ্ভালয়ের একখানি পাঠা পুস্তক আছে, উহা! একজন বাঙ্গালী 
ভদ্রলোক ইংরাজী ভাষায় লিখিয়াছেন এবং তাহাতে তন্ত্রশান্্ সম্বন্ধে অনেক 



৩০ 

কথ! বলিয়াছেন, যাহা! বিদেশী বিরুদ্ধবাদী যাজকদিগের মুখেই শোভা পায়। 
আর তাহার জ্ঞানে সকল তন্ত্রের মধ্যে তোড়লতন্ত্ই অতিগ্রামাণিক ধর্শগ্রস্থ। 

তোড়লতন্ত্রখানি যদি তিনি বুঝিতেন, তাহা হইলে জানিতেন যে, উহা! একখানি 

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমাত্র। এ সব বিষয়ে আলোচনা! করিতে হইলে পাঠককে 
বিব্রত করা হয় আর নিজেও মনঃকষ্ট পাইতে হয়। 

কোন সমালোচক বলিয়াছেন যে, আচার্য্য শঙ্কর অদবৈষ্বাদী। স্থষ্ররাং 

তাহার পক্ষে এরপ গ্রন্থ রচন। অসম্ভব । অতএব এগ্রন্ত তাহার রচিত নহে, 

উহ! পরবস্তী তান্ত্রিক, আসামের শঙ্করাচার্ষ্র রচিত। ইহার মতে শঙ্করাচার্যয 

অদ্বৈতজ্ঞান লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন ; তাঁহার সাধনার কোন আবশ্যক হয় 
নাই। আধুনিক পণ্ডিতের! প্রাচীন ভাষাকারদিগের উক্তিকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ 
করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক । কিন্তু রাঘব ভট্ট, ভাস্কর রায়, লক্মীধর প্রভৃতি 

পপ্তিতাগ্রগণ্য ভাষ্কারগণ প্রপঞ্চসার যে শঙ্করাচার্য্যকৃত, তাহ! প্রতিপদে 

প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন । এই গ্রন্তের অনেকগুলি টীকা! আছে। তাহার মধ্যে 
একটা শঙ্করশিক এঙ্করপাদীচার্ধ্যকৃত | 'অপরটী বিগ্তারণ্যমুনি-প্রণীত। আর 

শঙ্কর নিজে ইহা দে তাহার প্রণীত, তাহা বলিয়! গিয়াছেন। এজন পাশ্চাত্য 
গ্রন্থকারের মতে আধুনিক পণ্ডিতগণ বিশেষ চিন্তাশীল (51009 ) এবং 

তাহাদের কথাই তিনি গ্রহণ করেন। এইরূপ চিন্তাশীল করিনার জন্যই কি 

আমাদের বালকদিগকে বৈজ্ঞানিক নিয়মে (9012170150 10760100 ? ) 

স্কৃত ভাঁষ| শিক্ষা করিবার ভন্ বিদেশে যাইতে হয়? এই শ্রেণীর লব্ধ প্রতিষ্ 

এক পণ্ডিত মহাশয় এই গ্রন্থখানিকে বৈষ্ণন তন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

কিন্ত ইহাতে ভূবনেশ্বরী, ব্রিপুটা, কালী, হুর্গ। প্রভৃতি বহু দেবতার উপাসনার 

বিধি আছে। উক্ত পণ্ডিত মহাশম গ্রন্থকার সম্বন্ধে বলেন যে, যে ব্যক্তি 

ইহার গ্রন্থকার, তিনি আপনাকে আচাধ্য বলিয় অভিহিত করিয়াছেন। 

ইহার ছুইটা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। একখানি আর্থার এভেলনের 

তান্ত্রিক টেক্সট ও অপরথানি মাদ্রাজে শ্রকাশিত। কিন্ত কোথাও গ্রন্থকার 

নিজের পরিচয় দেন নাই। তবে এ কথ সকলেই জানেন যে, আচার্ব্যো্তি 

বিলে শঙ্করাচার্য্যের বচন বুঝায়। এখানে ইহাও বল! আবশ্তক যে, উক্ত 

প্রপঞ্চসার তন্ত্র আচার্য্য শঙ্করের বচিত বলিয়! যাহারা বিশ্বাস করেন না, 

তাহারাও তন্্রশান্ত্র যে আচার্য শঙ্করের পূর্বে ছিল না| অথব! শঙ্কর 
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উহা অপ্রমাণ বলিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ দেখাইতে 

পারেন ন!। 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পঞ্চোপাসক সমস্ত সম্প্রদায়েরই উপাস্ত সেই এক 
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। তত্ত্রশান্ত্র সেই ব্রহ্গ-দর্শনের পরম সহায়। ভন্ত্রশান্ত্রে শিব শব 
ব্রহ্মবাচক, কুল শব্ধ ব্রন্ধবাচক--“কুলং ব্রহ্ম দনাতনম্।” ব্রহ্ম নিগুন ও সগুণ, 
তত্্রশান্ত্রে এই কথা উক্ত হইয়াছে_-“নগুণো নিগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞে়ঃ 

সনাঁতনঃ।” অর্থাৎ শিব বাব্রহ্ম সগণ ও নিগুণরভেদে জানা যায়। নিগুণ 

শিবকে সারদাতিলক বলিতেছেন,_-“নিগুণঃ প্রকতেরন্তঃ|৮ নিগুণ শিব বা 

নিগুণ ব্রহ্ষকে নিফল শিব বা নিফল ব্রহ্মও বল! হয়। ইহার অর্থ এই ষে, 

শিব যে অবস্থায় নিরুপাধিক, যে অবস্থায় তাহাকে উপনিষদে “তৎশবে 

অভিহিত করে, যখন শক্তি ব1 প্রকৃতির বিকাঁশ হয় নাই, উহাই নিষ্কল বা নিগুণ 
শিব। যখন এ নিগুণ শিবের সিশ্যক্ষা হইল, তখনই কলা ব! গ্রন্কৃতির 
উদ্তভব। এ কলা বা! প্রকৃতি সত্ব, রজঃ, তমোগুণের সাম্যাবস্থ।। এ প্রকুতি ব 
কলার সহিত মিলিত শিব ব৷ ব্রহ্ম সগুণ বা সকল বলিয়া অভিছিত হন। এই 
অবস্থায় ভিন্ন; শবে অভিহিত হন। শ্রুতির প্রথমে “তদৈক্ষত', পরে “সি 

ট্রক্ষত” ও “সা এক্ষত” এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এই সক শিব নাজানিলে 

নিফল শিবকে জানিবার বিবেক উদ্ভব হয় না। তন্ত্রগান্ত্র বলিতেছেন,__ 

'অস্তি দেবঃ পরব্রহ্ধস্বরূপী নিফগঃ শিবঃ। 

সকলঃ সর্বকর্তী। চ সর্বেশে। নিম্মলোদয়ঃ ॥ 

অনান্থবিদ্যোপহছিতাঃ যথাগ্রৌ বিস্ফুলিঙ্গ কাঃ | 
সর্বেপুযুপাধিসংভিন্নাস্তে কর্্মতিরনাদিতিঃ ॥ 

চতুর্বিধশরীরাণি ধৃত্বা ধৃত্বা সহস্্রশঃ | 
নুকৃতৈমণনবো তৃত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপ্র,য়াৎ ॥” 

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তন্ত্শাস্ত্রের প্রতিপাগ্ভ বিষয় হইল 
ব্হ্গ এবং মানব জ্ঞানী হইলে তাহাতে লীন হন এবং এইরূপে তাহার মোক্ষ- 
প্রাপ্তি হয়। তন্ত্রে আরও বল! হইয়াছে যে, মানবজীবন ন! পাইলে তত্ব 

জান হয় না। 

ন মানুষ্যং বিনাহন্যব্র তত্বজ্ঞানস্ত লভ্যতে। 

এই তব্বজ্ঞান যাহাতে অর্জন করিতে পার! যায়, তাহারই বিধান তন্তরশান্ত্রে 
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নিহিত আছে। তবে তস্ত্রোক্ত সাধন! কেবল পুস্তক পাঠ দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে 

না। তাহার কারণ এই যে, তত্ত্রের বচনের গৃঢ়তদ্য গুরূপদেশ বিনা বুঝিতে 
গারা যার না আর বুঝিতে পারিলেও এঁ সাধনাতে বাক্তিবিশেষের অধিকার 

আছে কি না তাহ স্দ্গুরুর বিচারমাপেক্ষ। আরও তন্ত্রোক্ত বচনের অধিক 

কোন কোন তথ্য গুরূপদেশ বিনা সংগ্রহ হয় না। এই জন্ত শান্ত্রকার 

বলিয়াছেন, 

| “গুরূপদেশতো জ্েয়ং ন জ্ঞে়ং শাস্ত্রকোটিভিঃ 1” 

মানুষের প্রকৃতি ও চিত্তবৃত্তি এক রকম নহে। কাহার পক্ষে কোন্ বিধান 

মঙ্গলদায়ক হইবে, তাহ! গুরুই বিচার করিয়া ব্যবস্থ। করিয়। দিবেন। 

তন্ত্রশান্ত্রে মূলতঃ মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে,_-"ভাবস্ত 

ব্রিবিধেো! জ্ঞেয়ঃ দিব্যবীরপত্ত রমাৎ।” দিণা, বীর ও পশুভেদে মানুষ ত্রিবিধ। 

শাস্ত্র আরও বলিতেছেন যে, 

“দিব্য্ত দেববং প্রায়ো বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ1% 

দিব্য ও বীরের পার্থক্য সম্বন্ধে এই শাস্ত্রে বিচার আছে । তাছার বিবরণ এখানে 

দিবার স্থান নাই। আর ধাহারা পণ্ড, তাহারা পণুবৎ জীবন্জ্ুপন করেন। 

পশুশব্দে পশুভাবগ্রস্ত মানুষ বলিলে কাহারও নিন্দা কর| হয় না। পণ্ড বলিলে 

কেহ বলিবেন যে, আমাঁকে 13685 বলিতেছে, নরাধম বলিতেছে--াঁহ! নছে। 

পশুভাবাপন্ন মনুষা বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক 

বৃত্তির উন্মেষ হয় নাই। ত্তরশাস্ত্রে সপ্তবিধ আচার নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,_ বেদ, 

বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাঁম, দিদ্ধান্ত ও কৌল। কাহারও মতে বেদ, বৈষ্ণব ও 

শৈবাচার গশু-গাবের অন্তর্গত এবং দক্ষিণ, বাম ও দিদ্ধান্ত বীরভাবের অন্তর্গত। 

আবার কেহ বলেন যে, প্রথম চারিটী পশুুভাবের অন্তর্গত এবং বাম ও সিদ্ধান্ত 

বীরভাবের অন্তর্গত। ইহার! সভাববীর বলিয়া! কোন শ্রেণী স্বীকার করেন ন|। 
তাহারা বীর দ্বিবিধ বলিয়া থাকেন। এবং যিনি কৌল, তিনি দিব্য, জীবন্ুক্ত, 

ইহ! সর্ধবাদিসন্মত। এই সপ্ত আগার আবার তন্ত্শান্ত্রে আধ্যাত্মিকতার সপ্ত 

অবস্থার নহিত মিলান হইয়াছে । এ সপ্ত অবস্থার নাম আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, 
প্রচ, প্রোাস্ত, উন্মনী ও অনবস্থ। যোগবাশিষ্ট ঝামায়ণে এই সাত অবস্থাকে 
সপ্ত ভ্ঞানভূমিক! বলা হুইয়াছে। যখা _ শুভেচ্ছা বা বিবিদিষ,বিচারণা,তহ্থমানসা, 

সত্তাপত্তি, অসংসক্কি, পদার্৫থাভাবিনী ও তুর্য্যগা । এখানে তান্ত্র ও বেদাস্তে এই 
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গ্রভেদ যে, তন্্ে ভক্তিমার্গ দিয়! জ্ঞান পাইবার ব্যবস্থা এবং যোগবাশিষ্ঠ মতে 
জ্ঞানমার্গ দিয়! ভক্তি পাইবার ব্যবস্থ!। সংক্ষেপে এই পর্যস্তই বলিতে পাঁরিলাম, 

ইহার অধিক বলিবার অবসর নাই। বিশ্বনার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,__ 
“ভাবত্রয়গতান্ দেবি সপ্তাচার|ংশ্চ বেত্তি ষঃ। 

স জনঃ সকলং বেত্তি জীবনুক্তঃ স এব হি॥” 

ধাহারা ইহার মন্দ ন! বুঝিতে পারেন, তীহার। তঙ্্রশাস্ত্রের পঞ্চ ম"কার-তত্ 

লইয়! নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া! থাকেন। এই পঞ্চতত্ববিষয়ক বিচার 

এই প্রবন্ধমধ্যে অতি সামান্তরূপেও আলোচনা! করা অসম্ভব; তবে কিছু না 

বলিলেও নয়, সেই জন্য সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। এই পঞ্চ তত্বকে, তন্্রশান্ত্ 
স্থল, নুস্্ ও পর, এই তিন ভাবে দেখিয়া! থাকেন। তাহ্িক সাধক এই পঞ্চতত্ব 
শোধিত না হইলে কদাচিৎ গ্রহণ করেন না। আজকালকার কালে প্রথম 
চারিটী স্থল ভাবে অশোধিত অবস্থাতে সকলেই ষে গ্রহণ করেন,তাহাতে কাহার ও 

আপত্তি নাই। হোটেলে যাইয়া বা কোন প্রীতি-সম্মিলনীতে এ চীরিটারই 

ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে কাহারও প্রতিবাদ করিবার সাধ্য 

নাই। কেন, উহা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে অত্যধিক প্রচলিত হইয়াছে। 

ইছ। ষে পাশববৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহ! বোধ হয়, কেহ কেহ স্বীকার 
করিবেন। এমন কি, পিতৃশ্রাদ্ধ ও পুত্রকন্তার বিবাহ উপলক্ষেও মাংস ও মত্স্ত 

ন! হইলে কর্মকর্তাকে নিন্দাভাজন হইতে হয়। দে মাংস মিউনিসিপালিটীর 
কশাইখানা হইতে আনা হয়। কিন্তু তাহার উপর কোন কথাই চলে ন!। 

শেষ তত্ব অর্থাৎ মৈথুনতত্ব--এইটা লইয়াই এখন অনেকেই তন্ত্রের বিরুদ্ধে নান! 
কথা বলিয়া থাকেন। তীহার। বলিয়া! থাকেন যে, তন্ত্রশান্ত্র অবৈধ মৈথুন ও 

যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক | এই বিষয়ে 

তন্ত্রের চরম উক্তি এই,_ 

“মরণং বিন্দুপাতেন জীবি্তং বিন্দুধারণাৎ |” 

যে শাস্ত্রে এই ব্যবস্থা আছে, উহাতে যে অবৈধ যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় হইতে 

পারে, উহা বোধ হয়, চেষ্টা! করিয়! বুঝাইবার আবশ্তক নাই। মহানির্ববাণ তত্তে 
(৭--১০৮) মৈথুনতত্বের লক্ষণ এইরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে,__ 

“মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাৎ স্থষ্টিকারণম্ | 

অনাগ্থন্ভজগন্ম.লং শেষতবৃস্ত লক্ষণম্ ॥” 
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এবং তাহার পর আবার উক্ত হইয়াছে, ৯--২৮৩)-- 

“নৃণা স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজন-মৈথুনম্। 
সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্মে নিরূপিতম্॥৮ 

এই হইল তত্ত্রশান্ত্রের স্থূল পঞ্চতত্বের নিয়ম । স্থল পঞ্চতত্বই আপামর 

সাধারণের বোধগম্য এবং উহাই শৈবধন্মে উক্তরূপে নিয়মবদ্ধ কর! হইয়াছে। 

এই পঞ্চতত্ব আর একভাবে বিবেচনা কর! যাইতে পারে। মোক্ষমার্গের যিনি 

পথিক, তাহার ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দেহ, উভয়ই নির্মল হওয়া আবশ্তক। 
এই ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দেহে যত রোগ আছে, তাহার একমাত্র বৈগ্য তাহার 
গুরু । এই কারণে তন্ত্শান্ত্রে তাহাকে ব্রীনাথ বৈগ্ভ বল! হয় । গীতায় (৩1৬) উক্ত 

হইয়াছে,. 

“কর্মেন্ডিয়াণি সংষম্য য আস্তে মনসা মরন । 
ইন্জিয়ার্থান্ বিমৃঢ়াত্ম। মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৮ 

তন্্রশান্ত্রে যাহীতে সেই ইন্্িয়ার্থসকল হইতে সাধকের মন প্রত্যাবৃত্ত হয়, 

তাহারই ব্যবস্থ। আছে। এই শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মৈথুন অষ্টবিধ। 

স্মরণং কীর্ভনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহাভাষণম। সস 

সংকল্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিস্পত্তিরেব চ ॥ 

এই অষ্টপ্রকার মৈথুন হইতে সাধকের মনকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস কুলগুর 
ক্রয় থাকেন । উহার প্রশ্রয় দিবার নহে । তবে কিরূপে তাহ! কর! যাইবে, 

তাহার বিচার তান করিতে পারেন ও সেইরূপই তিনি ব্যবস্থা দেন। এই 

ত স্কুল পঞ্চতত্বের কথ! বল! হইল। হুশ্ম পঞ্চতত্ব সন্বন্ধে কুলার্দবতন্রে ৫ম উল্লাসে 

এইরূপ উক্ত হইয়াছে,__ | 

“আমৃলাধারমাব্রদ্বরন্ধং গন্ধ! পুনঃ পুনঃ 

চিচ্চন্দ্রকুণ্ুলীশক্তি-মামরস্ত স্থখোদয়ঃ ॥ 
ব্যোমপক্ক জনিন্তন্দন্'াপানরতো নরঃ। 

স্থধাপানমিদং [প্রাক্তমি তরে মছযপায়িনঃ ॥ 

পুণ্য পুণ্য পশুং হত্ব! জ্ঞানখড়েগণ ষোগবিৎ। 

পরে লয়ং নয়েচ্চিত্তং গলাশী স নিগদ্যতে ॥ 

মনস! চেন্দছ্রিয়গণৎ সংযগ্যাত্মনি যোজয়েখ। 

মতস্তাশী স ভবেদ্ধেবি শেষাঃ স্তযুঃ প্রাণিহিংসকাঃ ॥ 



অপ্রবুদ্ধ৷ পশোঁঃ শক্তি; প্রবুদ্ধা কৌলিকন্ত চ। 
শক্তিং তাং সেবয়েৎ ষস্ত স ভবেৎ শক্তিসেবকঃ ॥ 

পরাশক্তযাত্মমিথুনসংযোগানন্ননির্ভরঃ। 

ষ আস্তে টমথুনং ৩ স্যাদপরে স্ত্রীমিষেবকাঃ ॥ 

ইত]াদি পঞ্চমুদ্রাণ।ৎ বাসনা কুলনায়িকে । 

জ্ঞাত গুরুমুখার্দেব যঃ সেবেত স মুচ্যতে ॥৮ 

এই পঞ্চতত্তের যে পর বা হক্ষ্ ব্যাখ্য।, তাহা গরূপদেশগম্য ও সাধনালভ্য। 

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, তুন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মজ্ঞান। উহ! কিরূপে 

পাওয়! যাইতে পারে, তাহা সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা হইতে পারে না। সকলেই 

যে এক পথে যাইতে পারিবে না, তাহ! ব্রহ্ধণযধম্মাবলম্বী সকলেই স্বীকার 
করিবেন । তন্ত ধর্মাবলম্বী যাজকেরা বলিয়া থাকেন যে, আমি যে পথে 

যাইতেছি, তুমি বর্দি সে পথে না যাঁও ত নরকে যাইবে। এই জন্ত খুষটীয় 
ধর্মাবলম্বীদের ভিতর কতকগুলি যে সম্প্রদায় আছে,তাহার সংখ্য। কর! যায় না। 

ইসলাম ধশুর্লম্বীদিগের ভিতরও সেইকপ। ইহাদের মধোও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় 
আছে । কিন্তু আমাদিগের তান্ত্রিক উপাধনায় গুরু সাধারণতঃ নিজের মন্ত্র 

শিধাকে দেন না। শিষ্যের অধিকার বু'ঝয়! তছুপযুস্ত সাধশার ব্যবস্থা 

করিয়। থাকেন । পুষ্পদস্ত বলিয়াছেন 2-- 

“ত্রয়ী সাজ্য্যং ষোগঃ পশুপতিমন্ড বৈষ্ুবমিতি 

প্রভিননে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। 

রুচীনাং বৈচিত্রযাদৃজুকুটিলনানাপথ-জুষাং 

নৃণামেকো। গমাস্বমপি পয়সামর্ণব ইব | 

যিনি যে পগে যাইতে সমর্থ, তিনি সেই পথে যাইবেন। শবে সাধারণতঃ 

তন্ত্রশান্ত্বের শিক্ষা এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় ছয়টা-_-উহ্াকে 'ষড়ধব।” বলে। বর্ণ, 
পদ, কলা, তত্ব, মন্ত্র ও ভূবন, ইহার সম্যক জ্ঞান হইলে ব্রন্মজ্ঞান হয়। বর্ণ অর্থে 

একপঞ্চাশদাত্মক অমমালা। কলা শবে ন্বিত্তযাদি পঞ্চ কলা । তত্ব শবে 

শিবাদি ক্ষিত্যন্ত ষট্ত্রিংশৎ শৈবতত্ব, সাধকের নিজের মন্ত্র এবং চতুর্দশ ভুবন। 
এই চতুর্দীশ ভূবন বেদাস্তদর্শনের সপ্ত অজ্ঞান ও সপ্ত জ্ঞানভূমিকা। যাহারা কন্মা, 
তাহারা এতন্তিন্ন মৃলাধারাদি ব্রহ্ষরন্ধান্ত যোড়শাধার দেহস্থিত ইত্রাদি 
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লিঙ্গত্রয় ও ব্যোমাদি পঞ্চভূত সম্বন্ধে সাধনার দ্বার। জ্ঞান অর্জন করেন। এই 

জন্য তন্ত্রশান্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,_ 

“যড়ধ্বষোড়শাধারং তির্িঙ্গং বোমপঞ্চকম । 

তত্বতো যো বিজানাতি স মাতি পরমাং গতিম্ ॥" 

অবশ্ত যোগমার্গ কলের জন্য নহে। জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিতেও সকলের 

সামর্থ্য নাই। বিশেষতঃ এখন যেরূপ দেশ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের 

মনের গতি দিন দিন উচ্ছজ্খল হইতেছে । ধাহাদের হাস্ত এই অমূল্য রত্ব নিচিত 
ছিল, পাশ্চাত্য জগন্ত্রের এহিকতাকে অবলম্বন করিবার জনা উহা তীহারা 

কাচবৎ পরিত্যাগ করিতেছেন ' পূর্বেই বলিয়াছি যে, তন্রশান্ত্র ব্রহ্মাবিদ্যার 

আধার । এই ব্রহ্ষবিদ্তা সাধারণের বোধগম্য নহে-ইহার রচণ্ত অনধিকারীর 

নিকট প্রকটিত হয় না এবং প্রকাশ করাও নিষেধ। শ্রতি ইহার সমর্থন 

করিতেছেন, “বিস্ত। হ বৈ ব্রাহ্মণমাঁকগগাম | গেপায় মা শেবধিষ্ঠে নিধিরহ- 

মম্মি। অস্ুয়কায়ানৃজবেহযতায় ন ম! জয়! বীর্য্যবতী তগা স্ামঠ। এই কথা 

আবার আত্মপুরাণে বিস্তারিত ভাবে উক্ত হইয়াছে,_ 

“ব্রদ্ববিস্তাইতিসংখিন' ব্রস্ধিষ্টং ব্রাহ্মণৎ যযৌ ক 

বারাঙ্গনাসমাৎ মা হি মা! কথাঃ সর্বসেবিতাম ॥ 

গোপায় মাং সহৈব ত্বং কুলজামিব যোষিতম্। 

শেবধিস্ক্ষয়স্তেহহমিহ লোকে পরত্র চ।॥৮ ইত্যাদি 

এই কথাই ততন্ত্রশান্ত্ে এইরূপে উক্ত হইয়াছে । যথা, 

“ন দেয়ং পরশিষ্বোভ্যো নাস্তিকানাং ন চেশ্বরি। 

ন শুশ্রধালসানাঞ্চ নৈবানর্থপ্রদ্দারিনাম্॥” 

প্রকৃত কথ! এই যে, প্রকৃত অধিকারীর পক্ষে তন্ত্রশান্ত্রাহুসারে যথাবিধি 

সাধনার চরম অবস্থায় যে চরম মার্গ উপস্থিত হয়__তাহাই ত্্রশান্ত্রোন্ত কৌল- 

মার্গ। তান্ত্রিক সাধনায় অধিকারী হইলেও সমস্ত সাধকই উহার অধিকারী 

নহেন। কৌলমার্গে উপস্থিত হইলে সাধক দ্িব্যভাবে উপনীত হন। 
দবিব্যভাবাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে তখন সাধারণ বিধি নিষেধ কিছুই নাই। তাই 

কথিত হইয়াছে,_-ণনিস্ত্রগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।” 

এই জন্যই তত্ত্শান্ত্রে উক্ত হুইক়াছে যে,-- 
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“ভোগে! যোগায়তে সাক্ষাৎ হুষ্কৃতিঃ সুকৃতায়তে । 

মোক্ষায়তে হি সংসারঃ কুলধন্মে মহেশ্বরি ॥” 

পূর্বকণিত পপ্রপঞ্চসারতন্ত্রে, এবং সারদাতিলকতন্ত্রে ভিন্ন ঠিন্ন দেবতার 

উপাসনার কণা বলিয়াছেন--তাহ! কেবল মধিকার-ভেদ্দে। কিন্তু সকলের পক্ষেই 

ব্রহ্মই একমাত্র গম্য পদার্থ । মহানির্বাণ তন্ত্রে এই বিবিধ প্রকার উপাসনার 

কারণ এইবপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, 

“অধিকারিবিভেদেন পশুবাহুল্যতঃ শিবে। 

কুলাচারোদিতং ধর্মং গুপ্তার্থং কথিতং কচিৎ॥ 

জীবপ্রবৃত্তিকারীণি কানিচিৎ কথিতান্যপি। 

দেবা নানাবিধাঃ প্রোক্তা দেব্যোইপি বুধ! প্রিয়ে ॥৮ 

উপসংহ্ারে দেবী বা শক্তিপুজা সন্বপ্ধে কিছু বল! আবশ্টক্ষ মনে করি। 

তাহার কারণ এই যে, শাক্ত বপিলেই সাধারণতঃ লোকর মনে নানা প্রকার 

ভাবের উদয় হয়। কিন্তু ধাহারা শাক্ত, তীহার। বলেন যে, আমরা যে শক্তির 

সাধন! করি, তুর কারণ এই বে, নিগুঁণ ঝ| নিষ্ষল ব্রহ্ম বাঁ শিব কান কার্ধাই 

করিতে পারেন না । “শিবো হি শক্তিরভিতঃ শক: কর্ত,ৎ ন কিঞ্চন” | শঙ্করাচারধা 

আনন্দলহরীর প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন, 

“শিব: শক্তা! যুক্তে। যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুঃ 

নচেদেবং দেবে। ন খলু কুশলঃ স্পন্রিতুমপি। 

অতস্তামারাধাং হরিহরবিরিঞ্চযাদিভিরপি 

প্রণস্তৃৎ স্তোতৃৎ বা কথমকৃতপুণাঃ প্রভবি ॥৮ 

শতিব প্রমাণ এই ষে, 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে” ৷ শক্তি স্বীকার না 

করিলে স্যষ্টি হয় না। যিনি অসঙ্গ, তিনি কারণ হইতে পারেন না। পুরাণে 

উক্ক হইয়াছে, -. 

' শক্তি; করোতি ব্রহ্াণ্ডং সা বৈ পালয়তেহখিলম । 

ইচ্ছয়! সং্৪ত্যেষা! জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ 

ন বিষুর্ন হরঃ শত্রো ন ব্রহ্মা ন চ পাবকঃ। 

ন স্থার্যা বকণঃ শক্তাঃ স্বেস্বে কার্যে কথঞ্চন ॥ 

তয়! যুক্ত হি কুর্বন্তি স্বানি কার্ধ্যাণি তে স্ুুরাঃ। 

কারণং সৈব কায্যেষু গ্রত্যক্ষেণাবগম্যতে ॥ 
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তবে ব্রহ্মশক্তি সাধারণ বোধের অতীত । শ্রীপাদ বিগ্ভারণা বলিয়াছেন, 
“নিস্তত্বা কার্ধ্যগম্যাইন্ত শক্তিমণয়াইগ্রিশক্তিবৎ | 

নহি শক্তিং কচিৎ কশ্চিদ্বুধযতে কার্ধ্যতঃ পুরা ॥% 

এই শক্তি কুগুলিনীরূপে জীবমাত্রেই আছেন । ইহার অবর্তমানে শিবও 
শবতুল্য,__ : 

“শিবোইপি শবতাং যাতি কুগুলিনা। বিবর্জিত: । 

শ(ক্তহীনে! হি যঃ কশ্চিদসমর্থ; স্থাতো বুধৈঃ 0৮ 
এই পরা শক্তি যখন পরিণতি প্রাপ্তু হন, তখন পর অর্থাৎ শিব বা ব্রঙ্গকে 

কে চায়? তাই শিব বলিতেছেন, 'গ্রলয়কালে সমস্ত ষট্ত্রিংশৎ তত্বাজ্মক জগৎ 
তাহাতেই নিহিত থাকে-- 

“কবলীরুতনিঃশেষতত্বগ্রামস্বরূপিণী । 

তন্তাং পরিণতায়াং তু ন কশ্চিৎ পর ইধ্যতে ॥% 

বিবর্তবাদী বৈদাস্তিক বলেন, চিদ্রূপ ব্রদ্মের শক্তি মায়া; তিনি জড় ও 

জগতের পরিণামী উপাদান । ব্রন্গ বিবর্তোপার্দান ; অতএব জগৎ জড় ও মিথ্যা। 

তান্ত্রিক বলেন,__পরমচিন্রিষ্টা চিচ্ছক্তি উপনিষদে মানিত হইয়াছে । "“পরাহন্ত 

শক্তিবিবিধৈক অয়তে”। “মায়! চাবিগ্তা চ স্বয়মেব ভবতি।৮ উপনিষদে এইরূপ 

অনেক উক্তি পাওয় যাঁয়। হই শক্তির পরিণামই প্পঞ্চ। ফযোগবাশিষ্ঠে উত্ত 

»ইয়াছে,__'চিদ্ধিলাস: প্রপঞ্চোইয়ম্”। অতএব তান্ত্রের সহিত আইদ্বিত শ্রুতির 

রোধ নাই। 

তন্ত্রের সাধনার উদ্দেশ্তঠ এই মে, সাধক গুরু, মন্ত্র, যন্ত্র ও দেবতার সিন 

আপনার একত্ব জ্ঞান লাভ করিবেন। এই কথাই ক্ভ্ত্ররাজ তান্ত্রে উক্ত হইয়াছে, _ 

“জ্ঞাত! স্বাত্ম! ভবেজজ্জানমর্ঘযং জয়ং বহিঃন্থিতম্ | 

শরীচক্রং পৃজনৎ হেষানেকীকরণমীরিতম্ ॥' 

শ্লীঅটলবিহারী ঘোষ 
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, সনতীস্পত্দ্ সিঙ্ঞান্তভূম্মণ গু হাব 

ক্োৌলম্মার্ল্রহস্ত্য 

বর্তমান গ্রন্থের রচয়িত পণ্ডিত সতীশচন্ত্র সিদ্ধান্তভৃষণ মহাশয় গ্রন্থের মুদ্রধ- 
কার্য আরম্ভ হইবার কিছুদিন পরেই পরলোকগত হন।* তাই পরিষৎকর্তৃপক্ষ 

প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার এই গ্রস্থের মুখবন্ধ হিসাবে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনকথা 

প্রকাশ করিতে হইবে । সেই জীবনকথা লিখিবার ভার আমার উপর অর্পিত 

হইয়াছে । এই ভার সম্যক বহন করিতে আমি সমর্থ হইব কি না বলিতে 

পারি না । তবে সিদ্ধান্তভৃষণ মহাশয়ের শেষ জীবনে কয়েক বৎসর তাহার 

সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা লাভ করিবার অবসর আমার হইয়াছিল। তিনি 

তখন সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে গাকিতেন। তীহার কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ 

করিবার এবং তাহার জীবনের অনেক কথা তাহার নিজ মুখ হইতে 

সুনিবার স্থযোগ আমার হইয়াছিল। তাহার উপর নির্ভর করিয়াই আমি 

তাহার জীবনের কয়েকটী কথা লিখিলাম। এ বিষয়ে আমি দিদ্ধান্তভৃষণ 

মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকটও 
অনেক সাহাধ্য পাইয়াছি। এই জীবনকথায় আমি সিদ্ধান্তভৃষণ মহাশয়ের 

প|রিবারিক বৃতাস্তের দীর্ঘ বর্ণনা প্রদান করি নাই। ইহাতে আমি তাহার 

সাহিত্যিক জীবনের ইতিহাস প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বস্তৃ$ঃ, 

এই কৌলমার্গরহন্ত তাহার যে সাহিত্যপাধনার ফল, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস 

নিয়ের সংক্ষিণ্ড বিবরণে প্রদান করিতেছি । 

১২৮১ বঙ্গের ১১ই মাঘ ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত আশুজিয়া গ্রামে 

স্বীয় পৈতৃক ভবনে বঙ্গের এক অতি প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক বংশে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পূর্বপুরুষগণ সকলেই পণ্ডিত এবং তান্ত্রিক অস্থুষ্ঠানে 
অভিজ্ঞ ছিলেন। খ্যাতনাম! তান্ত্রিক পূর্ণানন্দ পরমহৎ্স পরিক্রাজকাচার্ধয বা 

পূর্ণানন্দ গিরির সময় হইতেই এই বংশ বঙ্গীয় সমাঁজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 

এই পূর্ণানন্দ গিরির রচিত বিবিধ তান্ত্রক নিবন্ধ আজ পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশে 

বিশেষ আদরের সহিত আলোচিত হয় এবং সেই নিবন্ধনির্দিই ব্বীতিতেই আজ 

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৬ই মাঘ সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের কাশীগ্রাপ্তি হয়। 
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পর্য্যন্ত তান্ত্রিক. ক্রিয়াকলাপ অন্ুঠিত হইয়া! থাকে । 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী' প্রভৃতি 

প্রদিদ্ধ তন্ত্র-নিবন্ধের রচয়িও। ব্রহ্মানন্দ গিরি একাধারে পুর্নানন্দের পালক পিতা, 
শিক্ষাগ্তরু এবং দীক্ষাগুরু ছিলেন। পুর্ণানন্দের রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 
স্ঠামারহস্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । কিন্তু বড়ই ছুঃখের বিষয় এই যে, 

বাঙালীর গৌরবস্বরূপ এই ছুই তান্ত্রিক পণ্ডিতের বিষয়ে “আত্মবিস্বৃত 

বাঙ্গালীজাতি” আজ আর বিশেষ কোনও খবরই রাখে না । তাহাদের কোনও 

গ্রন্থ আজ পর্য্যস্ত ভালরূপে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয় নাই। 

সতীশচন্্র পুর্ণানন্দ হইতে দশম পুরুষ ছিলেন। এই স্থলে সতীশচন্দ্রের 

পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস ভট্টাচার্ধ্য-প্রেরিত সতীশচন্দ্রের পুর্বপুরুষের তালিক। 

প্রদান কর। যাইতে পারে। 

পূর্ণানন্দ গিরি 

কাশীনাথ শিরোমণি 
| 

কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌম 

কামদেব তবাগীশ 

রামচন্দ্র স্তায়বাগীশ 

কুষ্ণবল্লভ তর্করত্ব 
] 

কৃষ্ণকাস্ত বিশারদ 

কৃষ্ণমঙ্গল তর্কভূষণ 

রামদাস তর্কপঞ্চানন 
| 

সতীশচন্ত্র সিদ্ধাস্তভূষণ 

পূর্ণানন্দ ভাড়া সতীশচন্দ্রের পূর্ববপুরুষগণের মধ্যে আর কেহ তন্ত্রাদি বিষয়ে 

কোনও গ্রস্থার্দি রচন! করিয়াছিলেন |ক না, বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার কোনও 

বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে এই বংশেরই অপর এক ধারায় 

রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি 'শ্রীমন্দক্ষিণকালিকায়াঃ নিত্যনৈনিত্তিক- 

কাম্যার্চনপন্ধতিঃ* নামে একখানি সুন্দর পদ্ধতিগ্রন্থ (লিখিয়াছিলেন। সভীশ- 

চক্র পূর্ববপুরুষগণ সকলেই আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক ছিলেন। 
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সতীশচন্ত্র'বাঁল্যে ব্যাকরণ ও কাব্য পাঠ সমাপ্ত করিয়৷ জ্যোতিষশান্ত্রে ব্যবসায় 

করিবার উদ্দেষ্তে জ্যোতিষ অধায়ন করেন। অধ্যয়নসমাপ্তির পর কলিকাতায় 
আসিয়া জ্যোতিষের ব্যবসায় আরম্ভ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নানারূপ 

সাংসারিক কারণে তিনি স্থাক্লিভাবে এই কার্ধ্য চালাইতে সমর্থ হন নাই । ছুই 

তিন বার কার্য; আরম্ত করিয়া! কিছুদিন কার্ধ্য করিবার পরই ছাড়িয়া ৰিতে 

হইয়াছে। অবশেষে তিনি এই বাবপায়ে কৃতকার্ধ্যতা মন্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হই! 
এ ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। 

ইহাতে সহীশচন্দ্রকে বিশেষ আর্থিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ইহারই ফলে 

মৃত্যুকাল পর্ধান্ত ছবিষহ আর্থিক কষ্টে তাঁহাকে জীবন অতিবাহিত করিতে 

হইয়াছে। কিন্তু ক্োতিষের বাবসায় ছাড়িয়। দেওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে 

সতীশচন্দ্রের বিশেষ অনিষ্ট হইলেও সাহিত্যিক জগৎ ইহাতে সবিশেষ উপকৃত 

হইয়াছে সন্দেচ নাই। কারণ, ব্যবসায় ছাড়ার পর হইতেই তিনি সাহিত্যালোচনায় 

উহার স্মন্থ সময ও শক্তি নিয়োজিত করেন। সংসারের বিশেষ চাপ বা 

ভাবন! চিন্তা তাঁহার ছিল না। তাহার কারণ, এই সময়ই তীহার স্ত্রী-বিয়োগ 

ভয়। আত্মীযম্বজনের বহু অনুরোধসত্বেও তিনি পুনরায় বিবাহ এ্রবুতে ব্বীকত 
হন নাই। একমাত্র নাবালক পুত্র তাহার সংসারের বন্ধন ছিল। 

কিছুদিন তিনি রাঁজসাহী বরেন্দ্র মনুসন্ধান-সমিতির প্রাচীন পুথির বিভাগে 

কার্ধ্য করেন। এই কার্ষ্যোগলক্ষে গ্রতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 

ও রায় শ্রীযৃক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাছর প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা 

হয় এবং তাহার ফলে বিশাল সংস্কৃতসাহিত্যের নানাবিষয়ে তাহার কৌতৃছল 
উদ্দীপ্ত হইয়। উ(ঠি। 'প্রাচীন পুথির আলোচনার ফলে বু নূতন তথ্য তিনি 

অবগত হুইয়াছিলেন। ফলতঃ, বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও কৌতৃহল-সম্পন্ন 
শুদ্ধ সংস্কৃহজ্ঞ 'টোলের পণ্ডিত+ সিদ্ধানস্ততূষণ মহাশয়ের মৃত খুবই কম দেখিতে 

পাওয়! যায়।* তবে তন্ত্র ও জ্যোতিষেই তাহার জ্ঞান অন্ত শাস্ত্র অপেক্ষা বেশী 
ছিল। রাঁজসাহীতে শরীর বিশেষ অন্ুস্থ হওয়ায় তিনি তত্রত্য কর্ম পরিত্যাগ 

করিতে বাধ্য হন এবং আগ্রমানিক ১৩২৮ সালে কলিকাতায় আদেন। এই 

সময় তিনি সংস্কত-সাহিতা-পরিষদের বিশাল গ্রন্থাগারে বসিয়া গ্রন্থের আলোচনা! 
শপ পপ ০০৯৯০ লামা «অপ এ জারা ৯ 

*. সিদ্ধান্ততৃুষণ মহাশয়ের সুযোগ্য অগ্রজ রাজসাহী রাণী হেমস্তকুমারী কলেজের অধ্যাগক 

শ্রীযুক্ত গিরিশ্চক্্র বেদাস্ততীর্ঘ মহাশয়েরও এইরূপ বহুদর্শিতা আছ । 



করিতে ভালবাঁসিতেন। কিছুদিনের মধোই তাহার তন্ত্রশান্ত্রে পাঙ্ডিত্যের খ্যাতি 
চারি দিকে বিস্তৃত হইয়৷ পড়ে । কলিকাতা! বিবেকানন্দ সোসাইটার আয়োজনে 

[11805010101081 500161 হলে তিনি তন্ত্র-শান্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটা বস্ততা প্রদান 

করেন। বর্তমান গ্রন্থের মূল বিষয়গুলি বক্ততারূপেই প্রথমে বঙ্গীয়-সাহিত্য- 

পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে তাহার দ্বার! বর্ণিত হয়। কলিকাতার কয়েকজন 

গণামান্ত ব্যক্তি তন্ত্রশাস্ত্র সম্বদ্ধে তাহার সহিহ আলোচনা ব! এ বিষয় তীহার 

নিকট নিয়মমত অধ্যয়ন করিতেন। ইহাদের মধো শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নিয়োগী 

এমএ ও শ্রুযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
শান্ত্ালোচনার প্রতি তাহার অসাধারণ প্রীতি ছিল। বুদ্ধবয়সে রুগণদেছে 

তাহাকে দিবারাত্রি শান্ত্ালোচনায় যেরূপ ব্যস্ত থাকিতে দেখিয়াছি, তাহ। সত্য 

সত্যই আমার গভীর বিশ্বয় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছে । তন্ত্রবিষয়ে ছুলভ 

পুথি যখনই যাহা! তিনি দেখিয়াছেন, তাহা নিজের জন্ত নকল করিয়। 

রাখিয়াছেন। এইবূপে তিনি নিজের জন্ত বিস্তর পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 

তাহার হস্তাক্ষর অতি স্থন্দর ছিল। অনেক বড় বড় পুথি তিনি লিখিয়াছিলেন-- 

তাহাদের লিপি সর্বত্র একই বূপ-_কোন স্থলে কোনরূপ বৈষম্য সহসা লঙ্গিত 

হয় না। তিনি যে কেবল বট লিখিতেন, তাহা নহে । সম্পাদন করিবার 

আশায় তিনি অনেক প্রয়োজনীয় পুস্তকের টীকা, টিগ্ননী, পাঠাস্তর 'প্রভৃতি প্রস্তত 
ক'রয়! রাখিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে উপযুক্ত সুযোগের অভাবে তিনি তাহাদের 

মধ্যে বেশী অংশই প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। বাঙ্গাল। ভাষায় 

তিনি অনেক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়1 বাখিয়াছিলেন। তাহাদেরও অতি অল্পই তিনি 

প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন । 

তিনি যে সকল গ্রন্থ ব! প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, আমি যতদূর সম্ভব, 
তাহার একটা সম্পূর্ণ তালিক! প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহার মধ্যে 

কোথাও কোনও অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে কি না, বলিতে পারি না। তবে আমি 
ইহাকে সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। 

সম্পাদিত পুস্তক 

১। ক্কাতীতভ্দ্র (সংস্কতসাহিত্যপরিষদ-গ্রস্থমাল। ) স্বরচিত সংস্কৃত টীকা 
ও বঙ্গানুবাদ সহ। 

শললছ,জন্কৃম হু দুগ্গোশ হসহ্তজ্জ (সংক্কতসাহিতাপরিষদ- 
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্রন্থমাল! ) ইহাতে বঙ্গে ছুর্গোৎ্সবের ইতিহাস প্রড়তি বিষয়ক দীর্ঘ 

এবং অতি উপাদেয় তাহার একটা ভূমিকা আছে। 
৩। দুর্গোশুসব-নিনিলক্াক্ষদহ্মন (সংস্কতসাহিত্যপরিষদ্গ্রন্থমালা )। 

ইহাতে দুর্গোৎসবের প্রমাণ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে পাচখানি প্রাচীন নিবন্ধ 

গ্রন্থ রহিয়াছে । 

৪। ল্ল,ম্দম্ন কত গ্রহআাগত্তজ্জ্ সে'স্কৃতসা হিত্যপরি ষদ্গ্রন্থমালা)। 

৫। কহিল? স্তৌজ্র  মঠিম্ঃ স্তোত্রের দার্শনিক তত্ব প্রভৃতি বিষয়ের 

আলোচনা-পৃর্ণ একটা স্বরচিত টাক! ও বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যার 

সহিত এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছিল । 

৬। স্মুহ.ভিবেবেকি-এখানি বঙ্গভাষায় রচিত সাধারণের উপযোগী 
জ্যোতিষবিষয়ক গ্রন্থ । সিদ্ধাস্তভৃষণ মহাশয়ের পুত্রের নিকট শুনিলাম, 

এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় নাই এবং অর্থের অভাবে ছাপাখানা হইতে 

মুদ্রিত অংশের উদ্ধার করা যাইতেছে ন1। 

প্রন্বক্ 

তস্কৃত নিবি 

১। প্রপর্চসাক্ষচ্ছক্ষ-্লাচাশ্ব্য৪- ( সংস্কৃতঠলাহিত্/পরিষংও 
পত্রিক1, ৫ম বর্ষ)। এই প্রবন্ধে নানা 'প্রমাণ-সহযোগে 'প্রপঞ্চসারঃ নামক তত্রগ্রন্থের 

রচয়িতা ও অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্করের অভিন্নত্ব গ্রতিপাদিত হইয়াছে । 
২। ততজ্্রেদু আজ্ঞচতুগ্টম্স্ম্ (এ, ৭ম বর্ষ )। 

বাঙ্গাল। 

১। অভ্ড্রসাহিত্যে সহ্ষল্পীচাহ্য শু অন্বৈতবাদ- 
( সৌরভ--১ম বর্ষ )। . 

২। অন্দ্রসাহিত্্যে জ্যামিতিন্র প্রভান্ন-(সৌরভ-_২য় বর্ষ, 
কার্তিক, ১৩২*--পৃঃ ৯--১* )। 

৩। তান্ত্রিক উদপ্পাসনা-( সৌরভ-_ও৩য় বর্ষ_-ভাদ্র ১৩২২--পুঃ 
৩৫*০--১)। 

৪। ভ্ডাক্ষ-র বাম্স- (তত্ববোধিনা, ১৮5৪ শক, পৃঃ ৪৫, ৮০) ১৫১ ও 

৯৮৪৫ পৃঃ ১৫৭, ১৯৮ ) প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিত ভাস্কর রায়ের জীবনচরিত। এই 

প্রবন্ধ তুতববোধিনীতে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। 
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৫ | হ্মহিহ্স? ভ্ঞোভ্র- ( ভত্ববোধিনী- ১৮৪৫ শক, পৃঃ ২১৩, ৩১৭, 

৩৪৭ )। ইহাই পরে তাহার মহিম্নঃ স্তোত্রগ্রন্থের ভূমিকারূপে প্রকাশিত 

হইয়াছিল । | 

উপরিনিদ্দিষ্ট প্রকাশিত পুস্তক ও প্রবন্ধ ছাড়া তাঁহার হস্তলিখিত, সম্পাদিত 

ও রচিত বহু গ্রস্ত ও প্রবন্ধের এক দীর্ঘ তালিকা তীহার পুত্র আমার নিকট 

প্রেরণ করিয়া"ছন। তাহার মধ্যে বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত তন্ত্রবিষয়ক বনু 

প্রবন্ধের নাম রহিয়াছে | এই সকলগুলির মধ্যে 'তস্ত্রে দার্শনিক-তত্ব+ 

“তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত” শ্রীযন্ত্ররহস্ত' প্রভৃতি অপ্রকাশিত অথচ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ গুলি 

উল্লেখযোগ্য । তীহার সম্পাদিত অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রাঘব ভট্টের টীক1 

সহিত 'শারদাতিলক* নামক প্রসিদ্ধ তন্্গ্রস্থ শ্রীযুক্ত অটল বাবুর চেষ্টায় 41001 

58107 »ম্পাদিত 78100107০56 56155এ প্রকাশিত হুইবে। ইহা! বিশেষ 

সখের বিষয় । 

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে সিদ্ধাস্তভূষণ মহাশয়ের শান্রালোচনার কিঞ্চিৎ 

পরিচয় পাওয়া বাইবে। তাহার আজীবন শান্্রালোচনার ফল এই “কৌলমার্গ- 

বহস্ত'। এরছঙ্জী যাহাতে শেষ করিয়া যাইতে পারেন, সে জন্য সিদ্ধান্তভৃষণ 
মহাশয়কে রুগণ অক্ষম দেঙে কয়েক মান যাবং দিন রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম 

করিতে হইয়াছিল। তাহার বড় ইচ্ছা! ছিল, এই গ্রস্থথানিকে প্রকাশিত দেখিয়া 

যাইবেন, কিন্ত ভগবান্ তাহার অন্তগা করিলেন । 

পরিশেষে সিদ্ধান্তভৃষণ মহাশয়ের শেষ গ্রন্থ_ তাহার আজীবন তন্ত্রালোচনার 

ফলস্বরূপ এই কৌলমার্গ-রহন্তের আপোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বল! অপ্রাসঙ্গিক 

হইবে না। গ্রন্থকার জীবিত থাকিলে গ্রন্থের ভূমিকাদ্ ইহা তিনিই বলিতেন। 

হয় ত এতদতিরিক্ত আরও অনেক কগা তাহাতে থাকিত। আমাদিগকে কিন্তু 

গ্রন্থের প্রতিপাস্ত বিষয়ের সংশিপ্ত পরিচয় দিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইবে । 

তস্ত্রোক্ত সাধনা-পদ্ধতির ঘন্ত্চম কৌগমার্গের আচারাদি সাধারণের দৃষ্টিতে 
পপি পক সস ০৯ ৯ শা শান ৩ ৩৩৩৩ শশা ৮ শী পপি শী পীশী প্ শি্শ পাপী শা শশী শি ৮ শি শীত হি ছি ১ পাদিপ শা পীকাত 7 ৩ শা ৭ 

* এইগুলি বিভিন্্ পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা! কর! বিশেষ কর্তব্য । সিদ্ধাস্তডুষণ 

মহাশয়ের পুত্রকেও আমি সে কথ। বলিয়াছি। তিনি প্রবন্ধগুলি পাঠাইলে তাহাদের প্রকাশের 

ব্যবস্থ। কর! বাইতে পারে । ত'হার সংগৃহীন পুথিগুলিও কোন সাধারণ সভায় রক্ষিত হওয়। 

উচিত। জীবিতকালে তা।হ।র তানেকগুলি পুধি তিনি সংস্বৃত-সাহিতা-পরিধদে দান করিয়া 

গিয়াছিলেন এবং অবশিষ্টগুলিও দিবেন বলিয়াছিলেন। 
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বিশেষ দুষণীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইহার পঞ্চমকার-বিধান ধর্মের নামে 
যথেচ্ছ।চারেরই প্রশ্রয় দিয়! থাকে_ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। এ সাধনায় 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লা দূরের কথা-_ঘোর অবনঠি ঘটিবরই বিশেষ সম্তাবন! 
ইহাই লোকের দু ধারণা । অন্ত্রোক্ত কৌলমার্গের বিধিনিষেধ বাহারা 
পূর্ণভাঁবে আলোচনা! করেন নাই, তাহাদের এরূপ ধারণা উৎপন্ন হওয়া 
আদৌ বিস্ময়ের বিষয় নহে। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় নান! প্রীমাণিক গ্রন্থ 
আলোচন! করিয়া, কুলাচারের বিধিনিষেধগুলি এই গ্রন্থে রল ভাবে সাধারণের 
বোধগম্য ভাষায় বুঝাইয়! দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কুলাচার যে সর্দপাধারণের 
অনুষ্ঠানের বিষয় নহে_এই আচার অনুষ্টান করিবার উপযোগী অধিকারী 
হইতে হইলে যে সাধনার পথে অনেক দূর অগ্রসর হওয়! চাই-_শান্ত্রের উক্তি 
আলোচন! করিয়া অধিকারি-নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি তাহ। দেখা ইয়াছেন। এ আচার 
যে অতি কঠোর-__-মতি ছঃসাধ্য-_-পতনের সন্তাবন| যে ইহাতে প্রচুর, শাস্ত্রকারগণ 
তাহা বুঝিয়াই চারি দ্রিকে বন্ধনের বিধান দিয়াছেন। কুলার্ণবতন্ত্রে' এ বিষয়ে 
সকলকে সজাগ করিবার জন্ত বল! হইয়াছে--ব্যাচুঘ্রর কঠাবলম্বন স্থকর-_ক্ষুর- 
ধারার উপর শয়নও স্থকর; কিন্তু কুলাচার বিশেষ ছুফর ।স্স্টস্যসেবন ও 
কামুকতাই যে কুলসাধন! নহে, ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। 

কুলাচারের এই রহস্ত বর্ণন করিবার পূর্বে দিদ্ধান্ততৃষণ মহাশয় তন্ত্রের 
প্রাচীনতা প্রতিপাঁদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং কৌলমার্গ, তথা সমগ্র 
তন্ত্রশান্ত্ের প্রামাণ্য নির্দেশ করিয়াছেন । ইহা যে বেদবাহা নহে--বরং বেদানুগত, 
বিবিধ গ্রস্থকারের মত উদ্ধত করিয়। তিনি তাহ! দেখাইয়াছেন। যে সকল 
মূল অথব! নিবন্ধ-গ্রন্থে কুলমার্থ আলোচিত হইয়াছে, তাহাদেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
তিনি দিয়াছেন। 

নিজে সমস্ত কথা ন! বলিয়া, তিনি তিনখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রস্থ পূর্ণ অথবা 
আংশিক ভাবে অনুবাদ ও টাকাদির সহিত ইহার মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন। 
প্রথম কৌলোপনিষং । 'এখানি সমগ্র বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ প্রকাশিত 
হইয়াছে। দ্বিতীয়, পরগুরামকরসথত্ | রামেশ্বরকৃত বৃতির তাৎপর্য সহ কৌলধর্ধ- 
বিষয়ক বিশেষ বিশেষ হুত্রসমূহ ও তাহাদের বঙ্গনুবাদ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে 
কৌলমার্গ যে বেদবাহ নহে, এই উপনিষৎ ও যজ্ঞবিধান[নর্দেশক বৈদিক 
কল্পস্থত্রসদৃশ এই তান্ত্রিক করত তাহার গ্রমাণ। অন্ততঃ তন্ত্রমাধকগণের এই মত। 



তৃতীয়, উমানন্দঈকৃত নিতে)াৎসব | এই গ্রন্থে তন্ত্ররাজতন্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত 

করিয়। গুরু ও শিষ্যের যে লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সিল্জীন্তভৃষণ মহাশয় তাহারই 
ব্গান্ুবাদ প্রদান করিয়াছেন। 

পাদটীকায় এবং গ্রন্থমধো নান! তন্রগ্রস্থ হইতে বিবিধ প্রমাণ উদ্ধৃত হওয়ায় 
গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইগ়াছে। দিদ্ধাস্তভূষণ মহাশয় কোনও স্থলেই গায়ের 

জোরে নিঙ্জের মত জাহির করিবার বার্থ প্রয়াদ করেন নাই। প্রাচীন অতিযুক্ত- 
গণ যাহ! বলিয়াছেন, তাহাই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সংগ্রহ করিয়া, তিনি সাধ(রণকে 

বুঝাইয়! দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রমাণ ছাড়া কোনও কথা তিনি কোথাও 

বলেন নাই। 

তন্ত্রপম্বন্ধে সাধারণের মনে যে একট! বিরুদ্ধ ধারণ। বর্তমান রহিয়াছে, তাহার 

এই গ্রন্থ অন্ততঃ শাংশিকভাবে তাহ! দূর করিতে সমর্থ হইবে আশা করা যায় । 

ইহার ফলে যদিতস্ত্রগুলি সম্যক আলোচিত হয়, তাহ! হইলে ভারতের ধর্ম ও 

দর্শনের ইতিহাসের অনেক নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে সন্দেহ নাই। অবশ্ঠ 
কৌলমার্গের যে আদর শান্্রকারগণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ! সাধারণ মানবের 

পক্ষে অনুরার্* করিয়া চলা আদৌ সন্তবপর কি না ভোগের বস্তদমূহ দ্বার! 
পরিবৃত হইয়া ভোগের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া সংঘম রক্ষা! কর! কত দূর সম্ভবপর, 
সে সপ্বদ্ধে অনেকেরই সন্দেহ থাকিতে পারে । তবে এই আদর্শ হইতে এইটুকু 

নিঃসনেহে বুঝিতে পার! যায় যে, তাহার! যথেচ্ছাচারিভাকে প্রশ্রয় দেন নাই-_ 

তাহাদের দৃষ্টি উর্ধেই নিবদ্ধ ছিল। তবে হইতে পারে ষে, কালক্রমে তাহাদের 

আদর্শ হইতে অনেকে ভর্ট হইয়াছেন। কিন্তু তাহার জন্য সমগ্র শান্্রকে দোষ 

দেওয়া কতদুর যুক্তিযুক্ত, তাহা! বিবেচনার বিষয়। 

ঙ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 
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অসংস্কৃত ও সংস্কৃত কুলভ্রব্য সেবনের ফল 

সপ্তবিধ উল্লাস বর্ণন! 

পঞ্চম মকার সাধনের কঠোরত| ও তাহার অধিকারী 
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কৌলমার্গ-রহস্য 
কৌলমার্গ সঙ্থন্ধে অনেকের মনে বিরুদ্ধ ধারণ! বদ্ধমূল আঁছে। কোৌলমার্থে 

পঞ্চমকারের অবতারণাই এই বিরুদ্ধ ধারণার মুলীভূত কাঁরণ। ্ব্গায় শক্ষয়- 

ফুমার দত্ত তীহার “ভারতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে” এই মার্গের যথেষ্ট নিন্দা 
করিয়া গিয়াছেন। আরও অনেকেই উহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন । 

এই সকল লেখকদিগের মন্যে কেহই কৌলমার্গীন্সন্ধীনের প্রকৃষ্ট পথে বিচরণ 

করিবার স্রঘোগ পান নাই, কাঁজেই ইহার বহিরাবরণ দরশনে ইহাকে নিতান্ত 

আনাধ্য এবং কুৎসিত মনে করিয়াই এইরূপ লিখিয়া গিয়াঁছেন। সাঁপারণ পাঠক 

এই সকল লেখ! পাঠ করিয়াই ইনার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণা মনে পোষণ 

করিতেছেন। এই কল প|ঠকের মধ্যে বোধ হয়, কেহই অবসরের অভাবে 

অথন| মবঙ্তেলাঁয় প্রক্কত বিবয় অনুসন্ধান করিবার স্যোগ পান না। তাহাদের 

মনে অন্সন্ধিংসা জাঁগাইবার জন্তই এই প্রবন্ধের অবতারণ]। 

কৌলমার্গ মতিশয় গোপনীয় ; ইহা সাধারণে প্রকাশ কর! শান্ব 9 যুক্তি- 

বিরুদ্ধ । এই জন্ত এই প্রবন্ধে কৌলমার্গের বহু বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে 

না। লি প্রকাশ করা মগ্ব এব যশ্টুধু আমার ক্ষুদ জানেরস্পবমযীভূত 

হইয়াছে, ভাভাঁর আলোচনা দ্বারাই পাঠকের মনে একটা স্থুল ধারণ! জন্মাইয়া 

দেওয়াই এ রা গ্রবন্দের উদ্দেশ্টা | ্ 

তদ্ষশাঞ, (বশ্যেতঃ কৌলমাগ বেদসন্ধত এবং প্রামানিক কি না, এই সম্বন্ধে 

প্রাটান কান হইতে5 সশয় চলিয়া শাপিতেছে | এই সঙ্গন্ধে আমবু। চিনন প্রবন্ধে 

আলোচন। করিব। 

মনেকে মনে করেন, কৌলমি মাধুনিক এনং বঙ্গদেশেই ইনার আবিভাব। 

এই সম্বন্ধে একটি প্রবর্-বাকা৪ শোঁনা সায় । তাঁভা এই, 

“গৌডে প্রকাশিভা বিভা মৈথিলে প্রকটীকুতা | 

রুচি কচিন্মহারা্ে গুপরে প্রলয়ং গত ॥” 

অথ।২ এই বিভা গৌডদেশে প্রাহুভ় ত হইয়া মিথিপায় প্রকটিত হইয়াছে, 

মারা কোন কোন স্থানে প্রকাশ লাভ কলিয়া, গুজরাটে বিলর প্রাঁপু গাছে | 

এই উদ্ি ভিন্িীন [ন। অতি প্রাচীন কা ইটতে ভারতের স্বর এই কৌলমার্শ 
7 শে শাক শশী পিস সপন লি ০ প্র লিল ক, জজ সস শপ: সস 

* ১৩৩০ বঙ্গাণে বঙ্গীয়. ম'হিতা- "পরিষদের চতুথ মাসিক অণ্থবেশনে লেখককতু + গঠিত | 
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গ্রতিষ্ঠালাভ করিয়। আসিতেছে, তাহার বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার 
মধ্যে দুই একটি নিদশন উক্ত হইতেছে । 

বোম্বাই নির্ণয়পাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত “ঘশস্তিলকচম্পু” নামক জৈন 

কাবোর পঞ্চম আশ্বাসে উক্ত ভইয়াঁছে-“ইমমেব চ মার্গ | বামমার্গং] 

আশ্রিত্যাভাষি ভাঁসেন মহাঁকবিনা-- 

পের! সুরা প্রিয়তমামৃখমীক্ষণীয়ং 

গ্রাহঃ স্বভাবললিতো বিকৃতশ্চ বেশ; | 

ধেনেদমীদৃশমপৃশ্যত মোক্ষমার্গং 
দীর্ঘাযুরস্থ ভগবান্ সপিণাকপাণিঃ ॥” * 

ভাঁমের যে কয়েকখাঁনি নাটক প্রকাঁশিত হইয়াছে, তাঁদের মধ্যে এই শ্লোক 

দেখিঠে পাওয়া খায় না। বোঁধ তয়, অধুনালুপ তাহার কোন নাটকে এই 
শ্রে।ক ঠিল। ভাঁসের এই উক্তির দারা বুঝ! ধাইতেছে, তাগার সময়ে বামমার্গ 

বা কৌলমার্থ সমাক্ প্রতিঠিত ছিল। ভাস কোন্ সময়ে কোন দেশে 

আবিভৃতি হইয়াছিলেন, তাহা নির্বিবাদরূপে নির্ণীত ভয় নাই : হবে প্রা তস্তবিদ 

গণের মধ্যে গনেকে আন্মান করেন, চিনি খুষ্টপূর্ব ভভীয় শহাবধার লোক । 

ক!লিদাসাদির গ্রঞ্চে ভাসের নাম দেখিতে পাওয়া মায়। 
সম্পার্শ্রিবাঙ্ষের গবণমেন্ট “মন্তবিলাস” নামক একখানি সংস্কৃত প্রশ্পন 

প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার রচয়িতা পহ্ুলববংশীয় রাজ| মকেন্দ্বিক্রম বন্মা। 
এই গ্রন্থের উপোদ্ঘাতে সম্পাদক মহামজেপাব্যায় গণপতি শাঙ্সী প্রমাণ 

করিয়াছেন -রাঁজ| মতেন্্রবিক্রম বন্ম। খুগীর ঘট শখান্ধীর প্রথম ভাগে আবিভ়5 

হইয়াছিলেন। এই প্রহসনের আখানবস্ব_কাঞ্ধী নগরে কোন বামমাগণ 

কাপালিক মন্ত্র অবস্থায় শক্তির সভিত ভিক্ষার বিগত ভহয়াছিলেন, এই সময়ে 

তীহার কপাল । নরকপাল-নিম্মিহ উক্ষাপা্ধ ৫ পানপাত্র ) হারায় খায়। 

কোন কপটাচারী বৌদ্ধ-ভিক্ষ্কে কপালচোর মনে করিয়। তাহার সভিত বিরোপ, 

পরে ঠুকটরাপহ্ত কপাল কোনও উন্মান্তের নিকট প্রাপ্ত ১৭য়ায় বিরোধভগ্তন। 

এই গ্।ট বেশ গাঠ্যরনের সহিত উক্ত প্রশ্নে বর্ণিত হইয়ছে। গ্রন্থকারের 

সমরের বহু পূর্বব হইতে এহ ভাব প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে এইরূপ গুল্প রচিত 
হইঠে পরিত না। 

* এই শ্লোলট মন্ধাবল নেও দদিখতে গাওয়া যার সম্ভবতঃ রা ভ'সের ছু 

হইতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন । 
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দাক্ষিণাঁত্যে বীজাপুর নগরে খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাঁগে ভাঙ্কর, 

রাঁয় প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন। শুঙ্গেরি মঠের তাৎকাঁলীন প্রধান অপ্যাঁপক নুসিংহ 

যজার নিকট তিনি সাঙ্গ চতুর্ষেদ, সমস্ত দশন, অষ্টাদশ মহাপুরাঁণ, রাশীয়ণ, 
মহাভারত, নব্যন্তায় প্রভৃতি সমস্ত শাস্্স অদ্যয়ন করেন । পরে তিনি সরাঁটে 

শিবদত্ত শুরের নিকট দীক্ষিত ও পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া সমগ্র তন্্রশান্্ অপ্যয়ন 
করিয়। সাধনমার্গে আরোহণ করতঃ সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি তন্ত্রশান্ত্ের 

বহু নিবন্ধ লিখিয়! গিয়াছেন । বন্তমাঁন সময় নান স্থান হইতে তাহার সেই 

সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে । এই সকল গ্রন্থে তাহার নিজের 
উক্তিতেই পূর্বোক্ত পরিচয় প্রার্চ হয়৷ যাঁয়। * ইনি বৈদিকাঁচাঁরপরাঁয়ণ 

অগ্রিনোত্রী ব্রাগণ ৬ইয়া কৌলমার্সেগ কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন, তাভা ক্রমে 

প্রদরশিত হইবে। 

ক্ষেঘরা দরু ৩ টীকা] সহ স্বচ্ভন্দতন্ম কাশ্মীর গভর্ণমেন্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। 

সম্প্রতি প্রথম খণ্ডে তিন পটল মাত্র বাহির ভইয়াছে | সি শিবমুত্তির 

প্রকারভেদ স্বচ্ছন্দটভরবের উপ|সনা-পদ্ধতি বিবৃত ভইয়াছে।  সঈচ্ছন্দতস্্রেও 
ভৈরবের উপাপনার খগ্ভাদির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া খায় ॥ যথা 

পিশ্চদঘ। প্রদা তব্যঃ শুরয়া স্বন্গন্ধয়া। (২১৩৬) 

ইহার টীকাঁর ক্ষেমরাজ বলিয়াছেন, “স্তরার! মানন্দভেতুত্বাদেবমুক্তম্। 

যে তু জাত্নাদ্ধারপরটভরবন্ধপত্োম্মালকেহপ্যম্মিন ভৈরবনয়ে খরাশব্দং জলব। চিন- 

মপি ব্যাচক্ষতে, তে জাতি-গ্রহহপ্তাি। 

“মং মাংনং ৩গা মহশ্যানন্তানি চ বরাননে । 

সাচারাঁশ্চ ণিরাচাঁর1প্লির্দিনো ন জুগুপ্যায়েখ 1” (৫18৫) 

ইতি ভাবিসময়োক্সজ্বিনঃ পশব এব 1" আরও উক্ত হইয়াছে 

“তপ্যেন্মহশ্যমাংস।সৈরাসবৈর্ববিবিপৈস্তথা ৮ (২1১৮০) 

ইহার টীকা ক্ষেমরাজ বলিয়াছেন,--“এবমুগ্রত্বাদাদৌ মহগ্কািভিস্তপণং 
ততঃ পূজা, এতানি ঘতিবিষয়ান্তের |" 

স্বচ্ছন্দ তন্ত্র স্বচ্ছন্বটশুরবের উপাসনা যে গাবে বিবৃত হইয়াছে. তাহা কৌল- 
মার্গেরই অনুরূপ শৈবমার্দের উপাসনা । 

ক্ষেমরাজ খুষীয় দশম শতাব্দীর শেষ হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাঁগের 
ভি) লি :-75 রা -স্স-স_ 

অ''মভাক্ধর রায়ের বিগত জীবনচরিত লিখয়াছি | তন্ববে! বঃধিণী পথিকয় ১৩২১ মনের 

জোঠ্ঠ মাস হইতে শুহা প্রকাশিত হইতেছে । 
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মধ্যে কাশ্মীর দেশে প্রাছ্ভূৃতি হইয়াছিলেন। ইনি বিশ্রাতকীন্তি কাশ্মীরীয় 

শৈবাঁচাধ্য অভিনব গুপ্রের শিষ্য। উক্ত তন্ত্রের সম্পাদক মধুস্থদদন কৌল এম, এ, 
মহোদয় স্বচ্ছন্দতম্ত্রের ভূমিকায় ক্ষেমরাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

শারদাঁতিলককার কান্তকুক্জদেশীয় লক্্ণদেশিক তাঁরাপ্রদীপ নামক নিবন্ধে * 
তারার উপাঁপনাপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। তারাপ্রদীপে্ পঞ্চমকারের 
ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। 

বর্তমান সময়েও বোম্বাই, মাদ্রাজ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে কৌলমার্গপরায়ণ 

বহু ব্রাঙ্গণ আছেন, ইহা কাশী অবস্থানকাঁলীন জানিতে পাঁরিয়াছি। এই সকল 

প্রমাণের দ্বারা বুঝা! যাইতেছে, বহু প্রাচীন কাঁল হইতে দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে 

বাঁমমার্গ বা কৌলমাগেঁর সাধনা চলিয়া আসিতেছে । কও কাল পুর্দ্দে এই 

সাঁদনার প্রথম আবিষ্কার হইয়াছিল, এখন তাহা জানিবার কোনও উপাঁয় নাই। 

প্রত্রতত্ববিদ্গণের মুখে শুনিতে পাই, অঠি প্রাচীনকালে ইযুরোপ আমেরিকা 

প্রভৃতি দেশেও খে এই প্রকারের সাপনা প্রচলিত ছিল, তাঁহার নিদদশন নাঁকি 

বাহির হইতেছে । 

যদি9 আমরা সাঁপনমার্গের এতিহাসিক চ্চার বিরোনী, তথাপি আধুনিক 
শিক্ষিত পার্চি্ির তৃপ্ির জন্ত কিঞ্চিৎ ইতিহাপসিক চষ্চা করিতে ভইল। 

এখন প্ররুত বিষয় উপন্তস্ত হইতেছে। প্রথমতঃ একৌলমার্গ শখের শখ 

নির্দেশ করা ধাইতেছে । মহামতি ভাঁগর বার স্বগ্রণীত সৌভাগাভাঞঙ্গরে ৭ 

(১১২ পৃঃ) বলিয়াছেন, 

“নজা গার়ান।” মত-ম।ন-মেয়ানাত সমঃ কুলম্।” 

তথায় পন্থন। ( ২ পুহ) বলিয়।ছেন, 

“কুলস্ত মা শীয়সমহন্য &:% ৮ মতিমান-দেয়নপত্রিপুট্যা একজান- 
বিবয়ত্বেন পাগাহা২। খটমতং জানামীঠ্যের জ।নাকারাখ। 

“নামা ভমেৰ ভান্তম্ভাতোতং সমঞ্* জগ 
ইতি শীযদচাধ্য ৪গবংপাদোক্কেই। দেব ভি কুলম্। 'সজাতীয়ৈ কুলং 

মৃগম্ঠ ইতি কোব|হ1” 

*. তারাপ্রদাণ মুদ্রিত য় নাই । ভস্তলিগিত পুথি আদার নিক গাছে। 

1 ব্রঙ্গাগডপুর'ণ চস গ্াশ্থগাহ ললাতাবহপনণ' মের ভাষার মান “মোজাগ) গর | ই 

বোন্বাই নির্ঘয়ন'গর প্রেমে মুদ্রিত হইয়াছে। 
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অন্তত্র | ৫২ পৃঃ] বলিয়াছেন, 

“কুলং সজাতীয়সমূহঃ। স চৈকজ্ঞাঁনবিবয়ত্বরূপ-সাজাত্যাঁপন্ন-জ্ঞাতৃ-জেয়- 

জ্ঞানরপত্রয়াম্মকঃ। ঘটমহং জানামীত্যেব জ্ঞানাকারাৎ। জ্ঞানভাসনায়ান্গ- 

বাবপায়াপেক্ষায়।ং দীপভাসনায়াং দীপান্তরাপেক্ষাঁপত্তেঃ।  উক্তঞ্চাচাধ্য ভগবৎ- 

পাদৈ:--জানামীতি তমেব' ইত্যার্দি। ততশ্চ সা ত্রিপুটী কুলমুচ্যতে। তদুক্তং 

চিদ্গগনচন্দ্রিকায়াম- 

“মেয়-মাত-মিতিলক্ষণং কুলং প্রান্ততো ত্র্জতি যত্ বিশ্রমম্।” ইতি। 

এহ সকল বাক্যের তা্পধ্ধ্য এই. -জগতে মত কিছু পদাথ আছে, সেই 

সমস্তই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞনি, এই তিন ভাগে বিভক্ত। জ্ঞানের কর্তা জ্ঞাতা, 

ষ্ট 

জ্ঞানের বিমর বা জ্ঞানক্রিয়ার কম্ম জেঞয়, জ্ঞানক্রিয়ার নাম জ্ঞান। জগতের 

যাবতীয় পদাথই মামার জ্ঞানের বিষর, “আমি” জ্ঞানের কর্তা এবং “জানি” ইহ] 
জ।নক্রিয়া। এইরূপে 'এক জ্ঞ।ন সমবায়সঙ্গন্ধে জ্ঞাতীয়, বিষয়তাঁসন্বন্দে জেয়ে, 

এবং তাঁদাগ্রাসধন্ধে ভনক্রিয়ার় অবস্থান করে। "ঘটকে জানি” এই স্থলে 

ঘটকে প্রক।শ করিবার জগ্ঠ জ্ঞানের অপেক্ষা মাছে, কিন্তু “জ্ঞানকে জানি” এই- 

রূপে জ্ঞানকে প্রকাঁশ করিবার জগ্ঠ ভিন্ন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না; কেন না 

জ্ঞান ম্বপ্রকাশ। যেমন দ্রব্যান্তরের প্রকাশের জন্ত দীপের" অঙ্গন, কিন্ত 

স্বগ্রকাঁশ দীপকে প্রকাশিত করিবার জন্ত দীপাস্তরের £য়োঞ্জন হয় না। * এই- 

রূপে জ্ঞাত-জ্ঞেয়জ্ঞানবূপে ত্রিপু্টীকত জগতের যাবতীয় পদার্থ এক জ্তানরূপ 

ধন্মের দ্বারা সজাতীয়। এই ত্রিপুটীরূত সজাতীয় পদাথসমূহের নাম কুল। 

গৌড়ীয় শঙ্ষরাচার্যা9 তাঁরারহন্তবৃত্তিকায় | ১ম পটলে | ৭ বলিয়াছেন, 

“ঝুলং মতু-মান-মেয়ম্। মাত! জীবঃ, মানং প্রমীণং জঞানমিতি যাবৎ, মেয়ং 

ঘট-পটাদ্রিরূপং বিশ্বমিতি যাব২।” 

জ্ঞাত] ৪ মাতা | গ্রমাতী 1, জান ও মান | প্রমাণ |, এবং জয়ে এ মেয় 

| প্রমেয় 7 তুল্যাথক | এই কুল সধন্ধে যে জ্ঞান অথাং জাগতিক পদাথনিচয়ের 

উক্ত ত্রিপুটাভাবে থে জ্ঞান, তাহার নাম কৌলজ্ঞান। ব্রঙ্গ জ্ঞানস্বরূপ- জগৎ 

ক. বেদাদুমতে জ্ৰন ম্বপ্রক'শ। নৈয়।য়িকগণ জুনের শ্বপ্রক'তত্ স্বীকার করেন না। 

আমরাও বিশ্বন'প কবির[ঞের ভাষায় বশিতে পারি--জ্ঞানস্য শ্বপ্রকাশত্বমনঙ্গা কুর্ববতামুপত্তি 

বেদাপ্রভিরের নিপণ্হনীয়ে দণ্ড;।” [ সাহিভানশণ, বর পরিচ্ছেদ ]1 

1 স্রাগারহশ্থ পুত্তিক। মুদ্রিত হয় নাই। র'জমাহি বরেন্দ্র জন্মন্ধান সমিতির পুস্তকালয়ে 

ইহার অনেকগুলি পুথি আছে । আম!র নিকট ভাহার প্রতিলিপ আছে। 
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ব্রঙ্গময়, ব্রঙ্গ হইতে অতিরিক্ত নহে, ইত্যাকার অদ্বৈত জ্ঞানই কৌলজ্ঞান। 

ইত্যাকার কৌলজ্ঞানের সাঁধকগণও কৌলনামে আখ্যাত হন। 
কৌলমার্ণ__“কৌলৈর্দগ্যতে ইত্যর্থে কর্মমণি ঘঞ৮ [ সৌভাগ্যভাক্কর, ১১৩ 

পৃঃ] 
কোৌল সাধক যে পন্থার অন্বেষণ করেন অর্থাৎ যে পন্থা আবলম্বনপূর্ধবক সাধনা 

করেন, সেই পন্থার নাম কৌল মার্গ। সৌভাগ্যভাঙ্করে অন্তত্র [ ১১২ পৃঃ] 

উক্ত হইয়াঁছে”__ 
“ন্বস্ববংশপরম্পরাপ্রাপ্তো মার্গ: কুলসন্বন্ধিত্বাৎ কৌলঃ। তছুক্তং ব্রতখণ্ডে-_ 

যন্ত যন্য হি যা দেবী কুলমার্গেণ সংস্থিতা । 

তেন তেন চ সা পূজ্যা বলি-গন্ধান্থলেপনৈঃ ॥ ইতি । 

“নৈবেগ্ৈর্ব্বিবিধৈশ্চৈব পৃজয়েৎ কুলমার্গতঃ। ইতি চ।” 

তথায় অন্তত্র | ২ পৃঃ ] উক্ত হইয়াছে, 

“পরমশিবাদি-স্বগুরুপর্য্যস্তো বংশো বা কুলম্। “সংখ্যা বংশ্তেন ইতি পাঁণিনি- 

সুত্রে বংশো ছ্বিপা বিদ্যয়া জন্মন1! চ ইতি মহাঁভাষ্যাৎ। আচারো বা কুলম্। 

'ন কুলং কুলমিত্যাহুরাচাঁরঃ কুলমুচ্যতে।' 

ইতি ভবিয্নেঞজ্গপুরাণাৎ।” 
ইহার তাৎপর্য এই-_স্থ স্ব বংশপরম্পরাগত মার্গের নাম কৌল। বিদ্যা ও 

জন্মের. দ্বারা বংশ দ্বিবিধ। বিদ্ধা অর্থাৎ জ্ঞানলাভের দ্বারা গুরু, পরমগ্ডরু হইতে 

পরমশিৰ পধ্যন্ত যে গুরুপরম্পরা, তাহা বিগ্ভাগত বংশ, এবং জন্মের দ্বারা পিত] 

পিতামহ গ্রভৃতি যে পুরুষপরম্পরা, তাহা জন্মগত বংশ। অতএব পরমশিব 

হুইতে স্বগুরু পর্যন্ত বংশের নাম কুল। আবার আচারের নামও কুল। অতএব 

অদ্বৈত জ্ঞানার্থ মৃুক্ষু সাপক গুরুপরম্পরা প্রাঞ্ধ যে আচার অবলম্বন করিয়া সাধনা 

করেন, তাহার নাম কুল বা কৌল [স্বার্থে তদ্ধিত || সেই আচাররূপ যে মার্শ 

ৰা! পন্থা, তাহার নাম কৌলমার্গ। 

সৌভাগ্যভাঙ্করে অন্তত্র [ ৫৩ পৃঃ] উক্ত হইয়াছে_- 
“কুঃ পূর্থীতত্বং লীয়তে যন্ত্র তৎ কুলম্ আধারচত্রম্, ততসম্বন্ধালক্ষণয়। 

সুযুয়ামার্গোইপি । অতঃ সহম্রারাঁৎ শ্রবদমৃতং কুলামৃতম্ +” 

“কু” শবের অর্থ পৃথিবী, পূর্থীতত্ব যাহাতে লীন হয়, তাহার নাম কুল; 

সূলাধার চক্রে পৃর্থীতত্বের অবস্থিতি, অতএব যূলাধারচক্রের নাম কুল। মূলাধারের 

সহিত সুযুয্নানাড়ীর সন্বন্ধ আছে, এই জন্ত লক্ষণার দ্বারা কুলশবে স্বযুয্নাকেও 
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রুঝায়। সুষুয়া সহস্রারে মিলিত হইয়াছে, এই হেতু সহস্্ার হইতে চ্যুত অমৃতের 
নাম কুলামৃত। তথায় [ ৫৩ পৃঃ ] আরও উক্ত হইয়াছে” 

“কুলং নান পাতিব্রত্যাদি গুণরাশিশীলো বংশঃ, ততসন্বন্ধিন্তঙ্গনা যথ। গুধ্া 

তথেয়মপি অবিগ্ভাজবনিকয়। গপত্বাৎ কুলাঙ্গনা। 

“কুলং শক্তিরিতি প্রোক্তনকুলং শিব উচ্যত। 

কুলে২কুলন্ত স্বন্ধঃ কৌলমিত্যভিধীয়তে ॥ 

ইতি তস্ত্রোক্তং শিবশক্তিনাঁমরন্যং বা কৌলম্।” 

ইহার তাংপর্ষ্য এই--যে বংশের রমণীগণ পাঁতিব্রত্যা দিগুণশালিনী, সেই 

বংশের নাম কুল। সেইরূপ বংশের রমণীগণ যেমন গুপ্চা, তেমন উপান্যা শক্তিও 

অবিগ্যারপ জবনিকার আচ্ছাদনে প্, এই জন্ত তীহার নাম কুলাঙ্গনা। 

শক্তির নাম কুল এবং শিবের নাম অকুল» কুলে যে অকুলের সম্বন্ধ অর্থাৎ 

শিবশক্তিসামরশ্, তাহার নাম কৌল । কুলার্ণবতন্ত্রে ও উক্ত হইয়াছে-_ 
“অকুলং শিব ইত্যুক্তং কুলং শক্তিঃ প্রকীন্তিতা। 
কুলাকুলানুসন্ধানে নিপুণাঃ কৌলিকাঃ প্রিয় ॥% 

এই বচনে শিবশক্তিসামরন্যের অনুসন্ধাননিপুণ সাধক কৌলিক নামে আখ্যাত 
হইয়াছেন। অতএব যে পথে গমন করিলে শিবশক্তিসামরশ্য"স্ম্দ্রুনজনিত 
ব্র্মানন্দ অনুভব করিতে পাঁরা যায়, তাহার নাম কৌলমার্। 

যে সকল অর্থ উপরে লিখিত হইল, কুল বা কৌল শব্ধ সেই সকল অর্থেরই 
গ্োোতক। অতএব “কৌলমার্” শব্দের পর্যবসিত অর্থ--অদ্বৈতজ্ঞানেচ্ছ, মুমুক্ষ 
সাধক যে পন্থা অবলম্বন করিয়৷ গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত আচারের অনুষ্ঠান করত 

সর্বজগৎ শিবশক্তিময় ধারণ! করিয়াঃ শিবশক্তিসামরস্তসম্পাদনে বিমল ব্রঙ্গানন্ 

অন্থভব করিতে পারেন, সেই পন্থার নাম কৌলমার্গ। এই হেতু কৌলশব্দ 
অ্বৈতজ্ঞ/নের বাঁচক হইলেও বেদান্তাদিপ্রতিপাঁদ্রিত অদ্বৈত জানকে বুঝায় না। 

কুলজ্ঞাঁনপ্রতিপাদ্ক শান্্ও কুলশাস্্ নামে অভিহিত হয়। এই বিষয়ে 

সৌভাগ্যভাস্করে [ ৫৩ পৃঃ] উক্ত হইয়াছে,-_ 
“উপান্তোপাসকবস্তজাতশ্ত চিত্বেন সাজাত্যাৎ তৎসমুদায়গ্রতিপাদকং শাস্ত্রমপি 

কুলম্। তথ! চ কল্পস্থত্রে প্রয়ৌগঃ-- “কুলপুস্তকানি5চ গোপয়েৎ 1 পরশুরামকৃত 

কল্পস্ত্র | ইতি। 

'দর্শনানি চ সর্বাণি কুলমেব বিশন্তি হি।” 

ইত্যাঁগমে চ।” 
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ইহাঁর তাৎপর্ধ্য এই--উপাশ্য চেতন, উপাঁসকও চেতন, এই চেতনত্ধর্শের 
দ্বারা উভয় সজাতীয়, এই সজাতীয়ত্ব-প্রতিপাঁদক শাস্্ও “কুল” নামে অভিহিত 

হয়। কুলসাধনের উপযোগী পদার্থসমূহও “কুল” নামে কথিত হয়। যেমন' 
কুলবৃক্ষ, কুলপীঠ, কুলশক্তি, কুলবাঁর, কুলতিথি প্রভৃতি। 

কৌলসাধকের প্রথম কর্তব্য জীবশক্তি কুগুলিনীর জাগরণ। জীবাত্মা পরম- 
শিব বা পরমত্রঙ্গের অংশন্বন্ূপ | সহম্রারে পরমশিব, হৎপল্মে জীবাত্বা এবং 

মূলাধারে কুগুলিনী শক্তি অবস্থিত আছেন। জীবাত্বা পরমশিব হইতে চৈতন্ত 

ও কুগুলিনা হইতে শক্তিলাঁভ করেন। এই জন্ত কুণ্ডলিনী জীবশক্তি। কুগুলিনী 
নিদ্রিতা, তাহার জাগরণ না হইলে জীবাআ। পূর্ণশক্তি লাঁভ করিতে পারে না। 
সাধনার দ্বারা কুগডলিনীকে উদ্দ্ধ করিতে হয়। এই সাধনায় ক্রমে গুরুদত 
মন্ত্র ও মন্ত্প্রতিপান্ধ দ্বেবতায় অভেদভাঁবনা, দেবতার সহিত অভিন্ন কুগুলিনী 

ও জীবায্সার অভেদভাবনা, গুরুর সহিত অভেদভাঁবনা এবং মুলাঁধার হইতে 

নুযু্নাপথে ঝুগুলিনীর উত্তোলনপুর্র্বক সহত্ারে পরমশিবের সহিত সামরশ্য 

অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে একীভাব সম্পাদন করিতে হয়। প্রথমতঃ এই সামরন্ত স্থায়ী 
হয় না, দীর্ঘকালের সাধনায় স্থায়িভাব প্রাপ্ত হয়। তখন জগৎ ও জীবাজ্মার 

আর পুঞ্ঞ্শ্নত্তিত্ব থাকে না, “সর্বং ব্র্গময়ং জগৎ” হইয়া যায়। ইহাতেই 
সাধনার সমাপ্তি এবং কৃতকৃত্যতালাভ। এই সাধনার প্রণালী একমাত্র গুরু- 

মুখবেছ্, পুস্তক পাঠে উপদেশ লাভ অসম্ভব । 

পশুভাব, বারভাব ও দিব্যভাব, এই তিনটি ভাব; এবং বেদাচার, বৈষ্ণবা- 

চার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাঁচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার, এই সাতটি 
আচার ।* এই ভাঁব "৪ আচার সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান না হইলে কৌলমার্গ 
হদয়ঙগম হইবে না; অতএব ভাঁব ও আচার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে । 

ভাব মানসিক অবস্থা, এবং আচার বাহা আঁচরণ। যাহার অবিগ্ভার 

আবরণ কিঞ্িম্মাত্রও অপসারিত হয় নাই, যে দ্বেতভাবে পরিপূর্ণ, “আমি কর্তা, 

আমি ভাক্তা, আমার পুত্র, আমার ধন,” এই প্রকার অহঙ্কারে আত্মঙ্থারা, 
অদ্বৈতজ্ঞানের লেশমাজ্রও লাভ করিতে পারে নাই ; এই প্রকার জীব পশুপংজ্ঞায় 

*“ভাবাস্ত্রয়!! মহাদেব দিব্য বীর-পশুক্রমাৎ।” | ভ'বচ্ড়াম'ণ তন্ত্র] 

“মর্বেভ্যন্চে!তমা বেদ। বেদেত্যে। বৈষ্বং পরম্। 

বৈষাবাহুত্তমং শৈবং শৈবাদ দক্ষিণমুত্ত মম ॥ 

দক্ষিণাছৃত্তমং বামং বামাৎ সিপ্ধাস্তমুত্তমম্। 

সিদ্ধাত্তাহ্ত্বমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন ছি।” [ কুলার্ণব তন্ত্র ২৭,৮ 
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অভিহিত। রজ্জুদ্বারা পশুকে বীধিয়া রাখা হয়, এবন্িধ জীবও অবিদ্যারূপ রজ্জুর! 

দ্বারা বদ্ধ, এই জন্ত পশু । ইত্যাকাঁর জীবের যে মানসিক অবস্থা, তাহার নাঁম. 

পশুভাব। পশু দ্বিবিধ। যে মানব সংসারমোহে আচ্ছন্ন, যে কোনও প্রকারে' 

ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই পরম পুকুষার্থ মনে করে, ধর্াধর্ম বা পরমার্থ তত্বের ধারেও 

যাঁয় নাঃ সে অধম পশ্র | যে মানব শাস্ত্রে বিশ্বাসসম্পন্ন, সৎকম্মপরায়ণ, ভগবস্তক্ত" 

এবং পরমার্থতত্ান্বেষী, সে উত্তম পণ্ড । 

যে মানব অছৈতজ্ঞানরূপ অমৃত্হদ্দের কণিকামাত্র আন্বাদন পাইয়া, বীরের মত 

অবিদ্বারজ্ছচ্ছেদনে কৃতপ্রযত্ব হইয়া অমৃতহদের সন্ধানে ধাবিত হইতে চায়, তাহার 

নাম বীর । বীরসাঁধকের মানসিক অবস্থার নাম বীরভাব। এই অবস্থায়, 
দ্বৈতভাব কিঞ্চিং অপসারিত হয়, অদ্বৈতভাব ভাসা ভামারূপে দেখা দেয়; কিন্তু 

স্বায়িভাবে পরিণত হয় না। সাধক তখন জাগতিক সমস্ত পদার্থে শিব-শক্তির 

মিথুনীরুত বিভূতি ক্রমে পাঁরণা করিবার অধিকার লাভ করেন। সাধক বীর- 

ভাবের সাধনার দ্বারা দ্বেতভ'ব অপসারিত করিয়৷ দ্িব্যভাবে উন্নতি লাঁভ করেন।' 

এই ভাবে সাধনার দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান লাঁভ করিয়া, উপাশ্যদেবত্তার সততায় নিজের 

সত্তা ডুবাইয়] দ্িয়। নির্মল আনন্দ অনুভব করেন; এই জন্ত এইরূপ সাধকের নাঁম 
দিব্য এবং এই অবস্থার নাম দিব্যভাব। সপ 

(১) বেদাচার-_সাঁণক বেদ এবং বেদমূলক স্থৃতি পুরাঁণাঁদিতে উক্ত আচার 

অবলম্বন করিয়া কামনাপূর্বক উপাশস্তদেবতীর উপাসনা করিবে, ইহার নাম 

বেদাচার বা পশ্বাচার। বেদাচারপরায়ণ সাধক পূর্ববাহ্নে দেবতা পূজা] করিবে, 

পরস্ত্রীগমন করিবে না, খঝতুকাল ভিন্ন স্বন্ত্রীতেও উপগত হইবে না, পঞ্চপর্বেধ 

মাংসাদি ভক্ষণ করিবে না, পঞ্চতত্ত গ্রহণ করিবে না, তাহার নিন্দাও করিবে না,. 

বেদ ও স্থৃতির বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করিবে। 

€২) বৈষ্ণবাচার _সাঁধক এই আচারে বেদাচারোঁক্ত নিয়মসকল প্রতি- 
পালন করিবে, মাংসভোজন ও অগ্টাঙ্গ মৈথুন একেবারে পরিত্যাগ করিবে? 

রাত্রিতে জপ ও পুজা করিবে নাঁ, হিংসা, পরনিন্দা এবং কৌটিল্য বঙ্জন করিবে। 
সর্বদা কামনারহিত হইয়া ইষ্টদেবতার আরাঁধন। করিবে। 

(৩) শৈবাচাঁর--এই আচাঁরেও বেদাচারক্রমে শিব ও শক্তির আরাধনা 

করিবে, বৈধ পশুহিংসা করিবে 3 যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াঁম, প্রত্যাঙ্গার, ধারণা” 

ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গখোগ অবলঙ্গনপূর্ববক ইষ্টদ্েবতাঁর আরাধনা! করিবে।* 

* শৈব সাধক অস্টাঙ্মযোগের দ্বারা সিছ্বিলাভ করিবেন। কৌলমগগমনেচ্ছু শাক্ত সাধকের, 
শরার পীড়ার দ্বারা অষ্টাঙ্গযোগের প্রয়োজন নাই । 
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(৪) দক্ষিণাঁচার-_ এই আচারেও বেদাচারক্রমে উপাঁসনা করিবে। 
বিশেষ এই- রাত্রিতে বিজয়! (সিদ্ধি, ভাঁঙ, ) পান করিয়া একাগ্রমনে ইষ্টমন্ত্র 
জপ করিবে। এই আঁচারে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমপর্্ম প্রতিপালন করত: “দেবী তৃত্বা 
দেবীং যজে২” আত্মাকে দেবীরূপে চিন্তা করিয়া দেবীর পূজা করিবে। 

দক্ষিণাচার পশুভাব ও বীরভাবের সংযোঁজক, অর্থাৎ দক্ষিণাচার পর্ধ্যস্তই 
পশুভাবের সাধনার শেষ, ইহার পরে বীবভাবের সাধনা । 

(৫) বামাচার_দিবাভাগে ত্রঙ্গচধ্য অবলম্বন করিয়া দেবীর আরাধন! 

করিবে, রাত্রিতে ভোজন করিয়৷ পঞ্চমকারের ছারা দেবীর পূজা করিবে, 
'বৈদিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে, তস্তোক্ত শ্রাদ্ব-ত্পণাদ্দি করিবে, বিষুরপৃজা, 
বিষুনাম উচ্চারণ ও তুলসীপত্র স্পর্শ করিবে না। আত্মাকে বাঁমা অর্থাৎ 
শক্তিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবে, এই জন্ত এই আচারের নাম 
বামাচার। 

(৬) সিদ্ধান্তাচার-সাধক এই আচারে বামাচারোক্ত সমস্ত ক্রিয়া করিবেন, 
পরন্ত অন্তর্যাগের মাত্রা বাড়াইতে হইবে, প্রধানরূপে অন্তর্ধাগ এবং তাহার 

অঙ্গরূপে বহির্যাগ করিতে হইবে। আঁকে সর্বদ| শুদ্ধ পবিত্র মনে করিতে 

হইবে। শোধনের দ্বারায় সকল দ্রব্যই শুদ্ধ হয়, কোন দ্রব্ই অশুদ্ধ থাঁকে 

-না, এইররদাস্কার মনে বদ্ধমূল করিতে হইবে। 

(৭) কোৌলাচার__-এই আচার সম্বন্ধে ভাবচুড়ামণিতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে» 

“কৌলাচাঁরবিপিং বক্ষ্যে সাবধানাবপারয় | 

যন্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ হর্তা কর্তা সদাশিবঃ ॥ 

দিকৃকালনিরমে! নান্তি স্থিত্যাদিনিয়মঃ পরিয়ে । 

নিয়মে নান্তি দেবেশি মহামন্তরন্ত সাধনে ॥ 

রুচিচ্ছিষ্ট: কচিন্রষ্টঃ কচিছূতপিশাচবহ । 
নানাবেশধরাঃ কৌলা বিচরস্তি মহীতলে ॥ 

কর্দমে চন্দনেহভিন্নং পুত্রে শত্রৌ তথ প্রিয়ে। 

শ্বশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে ॥ 
ন ভেদে যন্ত দেবেশি সকৌল: পরিকীত্িতঃ| 

মথিত্বা জ্ঞানদণ্ডেন বেদাগমমহোদধী ॥ 

সার এব মহাঁদেবি কৌলাচারঃ প্রকল্পিতঃ ।” 

মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন,_-হে দেবি, কৌলাঁচারবিধি বলিতেছি, 

শ্রবণ কর। সাধক কৌলজ্ঞান লাভ করিলে জগতের বিধাতা ও সংহ্র্তা হইয়া 



কৌলমার্গ-রহস্য ১১ 

সদাশিবতুল্য হইতে পারে। এই আচারে উপাসনায় দিক্, কাঁল, আসন 
প্রভৃতির কোনরূপ নিয়ম নাই। কৌলসাধকগণ কোন সময়ে শিষ্ট, কোন 

সময়ে নষ্ট অর্থাঁৎ উন্মত্ববং, কোন সময় ভূতপিশাচের মত নাঁনা বেশ ধারণ করিয়া 
পৃথিবীতে বিচরণ করেন । যিনি কর্দমে ও চন্দনে, পুলে ৪ শত্রতে, শ্বশানে ও 

ভবনে এবং ন্বর্ণে ও তুখে অভেদ মনে করেন, তিনিই কৌল। আমি জ্ঞানরূপ 

দণ্ডের দ্বারা বেদ ও তত্ত্রপ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া কৌলাচাররূপ সার 
উদ্ধত করিয়াছি। 

এই আচারসপ্তকের মধো পশুভাবে বেদাচাঁর, বৈষ্ণবাঁচার ও দক্ষিণাঁচীর, 

বীরভাঁবে বাঁমাঁচাঁর ও সিদ্ধান্তাচাঁর এবং দ্িব্যভাঁবে কৌলাঁচাঁর অবলম্বনীয়। এই 

সম্বন্ধে ভাবচূড়ামণিতন্ত্র বলিতেছেন,__ 

“ত্বারো৷ দেবি বেদীগ্ভাঃ পশুভাবে প্রতিষ্ঠিতাঃ | 

বাঁমাগ্াস্্রয় আচারা দিব্য-বীরব্যবস্থিতাঁঃ ॥” 

এই বচনে বামাদি আঁচারত্রয় বীর দিব্য উভয়ের সম্বন্ধে উক্ত হইলেও 

কৌলাচার এক দিব্যের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, পূর্ববকথিত ভাবচুড়ামণিতস্তরোক্ত 
কৌলাঁচাঁরের লক্ষণের সহিত দিব্যভাঁবের লক্ষণ মিলাইয়! দেখিলেই ইহা বোধগম্য 
হইবে। 

বিশ্বসার তন্ত্রে উক্ত ভইয়াছে,_ 

“আচারো দ্বিবিধো! দেবি বাম-দক্ষিণভেদতঃ। 

পঞ্চমুদ্রা দিসংযুক্তো বামাঁচাঁরঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ 

পঞ্চমুদ্রাদিরহিতো দক্ষিণাচারসংজ্ঞকঃ।” 

বাম ও দক্ষিণভেদে আচার দ্বিবিধ। পঞ্চমকারাদিধুক্ত আচারের নাম 
বামাচার এবং পঞ্চমকাঁররহিত আচার দক্ষিণাচার নামে অভিহিত হয়। 

এই মতে বেদাঁচার, বৈষ্কবাঁচার, শৈবাঁচার ও দক্ষিণাচার, এই চারিটি আচার 

দক্ষিণাচারের অন্তর্গত এবং বামাচার, সিদ্ধাস্তাচার ও কোৌলাঁচার, এই তিনটি 
আচার বামাচারের অন্তর্গত । 

দ্বিজমাত্রেরই সাধনার প্রথম অবস্থায় বেদাচার অবলম্বন করিতে হইবে। 

বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবাচার এবং শৈবগণ শৈবাঁচারেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। 
একমাত্র শক্তিসপাধক দক্ষিণাঁচার, বামাচাঁর, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচারে 

অধিকারী । সদাচারসম্পন্গ ত্রাণ বামাঁচার ও সিদ্ধান্তাচারের আশ্রয় 
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গ্রহণ না করিয়! দক্ষিণাচুর হইতেই কৌলাচাঁরের অধিকার লাঁভ করিতে 
পারেন। কৌলমার্গে সকল জাতিরই অধিকার আছে। বেদভ্রষ্ট ছ্বিজ ও. 

ছ্বিজভিন্ন জাতি বেদাঁচারের অধিকারী নহেন। তাহারা প্রথমতঃ দক্ষিণাচারে 

সাধনা করিতে পাঁরেন, পরে আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাঁমাচারের পথে 

কৌলমার্গের অধিকার লাঁভ করিতে পাঁরেন। ইহাঁদের মধ্যে তমোঁভাঁবাপন্ন 
সাধকগণ দক্ষিণাঁচারের অধিকারী নহেন, ইহারা বামমার্গের সাধনার দ্বার! 

কৌলমার্গে প্রবেশ করিতে পারেন। তমোবহুল স/ধকের সাধনপ্রণালী 

ভিন্নরূপ, এই প্রবন্ধে তাহার কোঁন বিবরণ প্রদত্ত হইবে ন। ৷ 

বেদান্তপ্রতিপাদ্য অছৈতসাধনায় দ্বিজভিন্ন অন্তের অধিকার নাই, বেদভরষ্ট 

দ্বিজেরও অধিকার নাই। কৌলসাধনা ব্রাঙ্গণ হইতে শ্রেচ্ছ পধ্যস্ত সকলকেই 

অভয়প্রদানপূর্বক নিজের ক্রোড়ে স্থান প্রদান করেন। 

এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে--সাধারণ সাধক 
কৌলমার্গের অধিকারী নহে। কৌলমার্গের অধিকার সম্বন্ধে মহামতি ভাঞ্চর 

রাঁয় বামকেশ্বরতস্ত্রের টাকার উপোদ্থাতে সর্বশাস্ত্রসমন্বয়পূর্বক যে মীমাংসা 

করিয়াছেন, তাহার মর্ান্ুবাদ লিখিত হইতেছে 

“এই জগতে সর্বজনবাঞ্চনীয় স্তখই পুরুষার্থ। সুখ--কৃত্রিম ও অকৃত্রিম 
ভেদে দুই প্রকার। কৃত্রিম স্বখের নাম কাম এবং অকৃত্রিম সুখের নাম 

মোক্ষ। এতছুভয়ের সাধন ধন্য এবং ধর্মের সাধন অর্থ, এই জন্ত এই 

দুইটিও পুরুষমাত্রের অভিলধিত। অতএব পুরুষপ্রীর্থনীয় বলিয়া পরস্পর 
তর-তমভাঁবে অর্থ, ধর্ম, কাঁম, মোক্ষ, এই চারিটিই পুরুষার্থ। কর্পন্থত্রে উক্ত 

হুইয়াছে - "ম্ববিমর্শ:ঃ পুরুষার্থ;” [পরশুরামকৃত তান্ত্রিক কর্পস্থত্র ১৬ ] 

আত্মবিবেকই পুকুযার্থ, ইহা মোক্ষের অুত্রিমত্বহেতু মুখ্যাঁভিপ্রায়েই উক্ত 
হুইয়াছে, অতএব বিরোধ হইল না। সেই পুরুষার্থ তাদৃশ জ্ঞান-বিজ্ঞান- 
সাধ্য । তত্তদুপষোগী চিত্তৈকাগ্রতাছারা জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করিতে হয়। 

শুদ্ধিতারতম্যে তাদৃশ চিত্তৈকাগ্রতা হইয়া থাকে । এই হেতু দয়াময় ভগবান্ 
পরমেশ্বর অদৃষ্টায়ত্তবিচিত্রচিত্তশীলী লোঁকদিগকে অস্ুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক 

হইয়া পরম্পর বিসদূশ অথচ সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা পরমপুরুযার্থসাধনের 
উপায়ন্বরূপ বিষ্ভ।সকল প্রবস্তিত করিয়্াছেন। এই বিষয়ে শ্রুতিতে দেখা 

যায়”_“ঈশানঃ সর্ববিগ্ঠানাম” তিনি সর্ববিষ্ঠ।র অধীশ্বর [ ঠতত্তিরীয় 
আরণ্যক ১০৪৭।১]। 
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“যো ব্রঙ্গাণং বিদধাতি পূর্ব্বং 

থে]! বৈ বেদাংশ্চ প্রহছিণোতি তশ্মৈ ॥৮ 

[ শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৬১৮ ] 

যিনি পূর্বে ব্রঙ্গার সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে সমগ্র বেদ ও বিদ্ভাসকল প্রধান 

করিয়াছিলেন। “বেদাংশ্চ” এই স্থলে চকাঁরের দ্বার! অন্য বিদ্যাসকল সমুচ্চিত 

হুইয়াছে। যেহেতু-_ 
“তশ্মৈ বেদান্ পুরাণানি দত্তবান্ অগ্রজন্মনে।” 

এই স্থলে পুরাণেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। স্মৃতিতেও দেখা যায়”_ 
“অষ্টাদশানামেতাপাং বিদ্যানাঁং ভিন্নবত্মনাঁম্। 

আদিকর্তা কবিঃ সাক্ষাচ্ছ,লপাণিরিতি শ্রুতিঃ ॥” 

পরম্পর ভিন্নমত এই অষ্টাদশ বিগ্ভার আদিকর্তা সাক্ষাৎ শুলপাঁণি, এইরূপ 
বেদের উক্তি। জগদাপ্ত পরমশিব সমস্ত বিগ্া প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া অধিকারি- 
ভেদে সমস্ত বিগ্ভারই প্রামাণ্য আছে, সুতসংহিতাদিতে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে । 

“পুরুষভেদে অধিকার ব্যবস্থিত হইয়াছে। যেমন মাহ্তাদি দর্শনে নাস্তি- 
কের অধিকার, বৈদিকমার্গে ব্রাঙ্গণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই ত্রিবর্ণের অপ্ধকার। আবার 
এক পুরুষের সম্বন্ধেই চিত্গুদ্ধিতারতম্যে অধিকারভেদ ব্যস্ঞহ হইয়াছে 
্ ভদের ম্যায় আশ্রমভেদেও ধন্মব্যবস্থার পার্থক্য দেখা যায়। তত্তৎশাস্ত্রে 

স্তং অধিকারীর প্রবর্তনের জন্ত প্রশংসান্চক্ বাক্য এবং শুভ্তৎ অনধিকারীর 
নবরধনের জন্ত নিন্দাসচক বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে । নিন্দাবাক্যগুলি “ন হি 
নিন্দা” ন্যায়ে * বিধেয়স্তাবকমাত্র। পিত্রাদি অভিভাবকগণ বালককে 
অতিবাল্যাবস্থায় ক্রীডায় প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন, আবাঁর পঠদ্বশায় তাদশ 
ক্রীড়ানিবৃত্তির জন্য তাড়ন] করিয়! থাকেন ।” 

“জাতমাত্র প্রৈবর্ণিকের ক্রীডাধিকার নিবৃত্ত হইলে অক্ষরাভ্যাস হইয়া! থাকে । 
তাহার পর ছন্দঃ ও ভাষাজ্ঞানের জন্ত কাব্য অপ্যরন করা কর্তব্য: অতএব 
প্রশংসান্থচক “অদৌধং গুণবৎ কাব্যম্” ইত্যাদি অগ্রিপুরাণবচন তাহার প্রবন্তক। 
ছন্দং ও ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ হইলে উত্তরভূমিকায় মধিকাঁর জন্মে। তখনও 
_»নহিনি নিন্দান্তায় _প্ন! [হি নিন্দা নিন্দাং নিন্দিতুং প্রবর্ততে, ও অলিতু : ইতরৎ শ্তোতি" নিন্দ! নিন্দা 
পদকে নিন্দ| করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয় না, বিধেয় পদার্থকে প্রশংসা করিবার জন্তই প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকে । শিধিদ্ধ বিষয়ে অপ্রবৃত্তি ও বিধেয় বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জনই শাস্ত্রে নিন্দা 

বাক্য ও প্রণংসাবাক্য প্রযুক্ত হইরাছে। এই স্ুলেও নিন্দাবাক/গুলি উত্তরহুমিকাধিকাৰীয 

পূ্ণভূমিক। নিবৃত্তির জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। 



১৪ কৌলমার্গ-রহস্য 

উত্তরভূমিকা পরিত্যাগ করিয়া কাব্যান্ুশীলনে নিরত থাকিলে জীবনে আঁর 

উন্নতিপাঁভের সম্ভাবনা নাই, ইঈলাভেরও আশা নাই। এই জন্ত এবস্বিধ অধি- 

কারীকে কাব্যান্ুশীলনে নিবৃত্ত করিবার জন্ত “কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েৎ” ইত্যাদি 

নিষেধবাক্য *। তাহার পর “আত্মা দেহাদির অতিরিক্ত” এই জ্ঞান লাভের 

জন্য স্তায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কর! কর্তব্য, তজ্জন্তই “শুঙ্গেনাতআানমন্ধিচ্ছ” ইত্যাদি বিধি । 

শুঙ্গ-_হেতু, অর্থাৎ অবয়বসমুদ্বায়াতআক ন্তায়। “আত্মা দেহাঁদিভিন্ন, অতএব 

পরলোকযাতায়াতক্ষম” এইরূপ জ্ঞানলাভ হইলে তাঁদৃশফলক কর্মে অধিকার 

জন্মে। তখন আর তর্কবিগ্ভায় জীবন ক্ষয় করা কর্তব্য নহে, এই জন্ত “আম্বীক্ষিকীং 

তর্কবিদ্যামন্রক্তো নিরর্থিকাঁম্” ৭ ইত্যাদি নিষেধবাক্যদ্বারা তরকবিগ্ঠান্থশীলনের 

প্রতিষেধ এবং “ধশ্মমেবাচরেৎ প্রাজ্ঞ” ইত্যার্দি বাক্যদ্বারা উত্তরভূমিকা 
প্রবর্তনের বিধান করা হইয়াছে। এই অবস্থায় ধর্শোপায়ানুষ্টানের জন্য পূর্বব- 

মীমাংস| এবং বেদের কম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করা কর্তব্য । কন্মছাঁর] পরম অর্থ কাম, 

এই পুরুষার্থত্রয় সাধিত হইলে চতুর্থ পুরুষার্থ | মোক্ষ ] লাভেচ্ছায় পূর্ববভূমিকা- 

ত্যাগের জন্ত “নাস্তা; কৃতেন” ইত্যাদি কম্মনিন্দা। এই সমস্তই অজ্ঞান- 

ভূমিকা। অজ্ঞান-ভূমিকা পরস্পরান্তর্ভাবে সাত প্রকার, এইরূপ বশিষ্ট বলিয়া- 
ছেন। ইন৪০৪র জ্ঞানভূমিকাঁ। জ্ঞানভূমিকা প্রবৃত্তির জন্ত “অথ তদিজ্ঞানার্থং 

স গুরুমেবাভিগচ্ছে, “আত্মা! বা অরে দ্রষ্টব্য» ইত্যাদি বাক্য বিহিত হইয়াঁছে। 

কাহারও মতে জ্ঞানভূমিকা বহু। বশিষ্ঠের মতে জ্ঞানভূমিকা সাঁত প্রকার । 

এই সঞ্চভূমিকার নাম--:১) বিবিদিষা, (২) বিচাঁরণা, (৩) তন্থমানসা, 

৯ মন্লিনাথ “কাবালাপা'শ্চ বর্জয়েখ__ইতি তু অমংকাব্যপরম্” এইবূপ মীমাংসা করিয়াছেন 
এই সন্বন্ধে জৈন কানা বশস্মিলকচম্পুতে (১1৩১) এহ হন্দর কবিত'টি দেখি পাওয়া যায়।_ 

“নিদ্রাং বিদুরয়মি শাস্ত্রসং রণতনি, 
সবেন্দিয়ার্থমসমর্থবিধিং বিধৎমে। 

চেতণ্চ বিভ্রময়সে কবিতে পিশাচি, 

লোকস্তথ(পি হকৃতী ত্বদনুগ্রহেণ ॥” 

1 মহাভারতে মে!ঙধর্মে কপেশসংবাদ-- 

অহমাসং পঙ্িতকে] হৈতুকো| বেদনিন্দক;। 

আ'্বীক্ষিকাং তর্কবিষ্ঠামন্থরক্তো নিররখিকাম্ ॥ 

ইতি প্রস্তৃতা 
আক্রে্ট। চাতিবক্তাচ ব্রঙ্গাযজেশু বৈ দ্বিজান্। 

যস্তেয় ফলনিপ্পত্তি, শুগ।লত্বং মম দ্বিজ ॥ 

ইতি ব্রাঞ্চণং প্রতি শুগালবাক্যম্”।__ ইতি প্র!ণতোধিণ্যাম্। 
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(৪) সত্বাপতি, (৫) অসংসক্তিঃ (৬) পদার্থাভাবিনী, (৭) তু্যগা । ইহাদের লক্ষণ 

যোগবাশিষ্টে দ্রষ্টব্য। তছুপযোগিতাহেতু বেদের উপনিষৎকাঁণ্ড এবং উত্তর- 
মীমাংসা অধ্যয়ন কর্তৃব্য। 

“শান্দৃষ্টিগু রোর্বাক্যং তৃতীয়ঃ স্বাুনিশ্চয়ঃ। 

অন্তর্গতং তমশ্ছেভুং শান্দো বোধে! ন হি ক্ষমঃ1” 

শান্তদৃষ্টি, গুরুবাক্য ও স্বাত্মনিশ্চয়, এই তিনটিই আন্তর তমোঁনাঁশক্ষম, কেবল 

শা জ্ঞান তাহা করিতে পারে না। * ইত্যাদি জ্ঞাপকহেতু শান্দ ও 

অপরোক্ষান্গভবরূপ ভেদে ব্রচ্গজ্ঞান দ্বিবিধ। সেই হেতু শাবজ্ঞানরূপ ভূমিকা 
লাভের পর তাহাতে বৃথা আয়ুঃক্ষপণ নিষেধের জন্ত পপাগ্ডিত্যান্লির্বরি্ঘ বাল্যেন 

তিষ্ঠাসেং” ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইক্সাছে।” 
“সঞ্চভৃমিকাঁর অন্তর্গত দ্বিতীয় [বিগারণা 7 ও তৃতীয় | তন্থমানসা ] এই 

উভয় ভূমিকার মন্যে ভক্তিরূপা একটি মহতী ভূমিকা আছে। তছুপযোগিতা- 
হেতু ভক্তিমীমাংসা অধ্যয়ন করিতে হয়। পঞ্চম ভূমিকা [ অসংসক্তি ] পর্য্যন্ত 

ওক্তি অন্থবন্তন করে। ভক্তির কাঁধ্য শেষ হইলে অপরোক্ষান্থুভবরূপ $ ষষ্ঠ 

ভূমিকা লাঁভ হয়, ইহাই জীবনুক্তি। ইহার অব্যবহিত পরেই বিদেহকৈবল্য 
হয়। "জ্ঞানাদেব তু টৈবল্যম্” এই স্থলে জ্ঞানপদ অন্ুভবপর |” 

“সংসারাবর্তে ভ্রাম্যমান জীব কিঞ্চিং জ্ঞানোন্মেষ হইলে জনন-মরণছুঃখ- 
পরিহারার্থ শান্ত্রান্নশীলনে প্রবুন্ত হইয়া! যখন দেখিতে পাইবে-_অপরোক্ষানুভব- 

ব্ূপ জ্ঞানলাভ করিতে ন1! পারিলে মুক্তি নাই, জনন-মরণছুঃখের হাত হইতে 

অব্যাহতি নাই, পরন্ত শত শত জন্মের চেষ্ট(য় তাহা লাভ করিতে হয়; তখন 

নিঠান্ত হতাশ হইয়া তাহা হইতে বিমুখ হইতে পাঁরে। ভ্রান্ত জীব পরিদৃশ্তমান 
জগতের মিথ্যাত্ব ও পরিদৃশ্বামান বহু জীবের একাত্ত্ব অববোধ করিতে একান্তই 

অক্ষম; ইহা বুঝিতে পারিয়াই পরমকারুণিক খ'গণ স্ায়াদি শাস্ত্রের অবতারণ। 

করিয়া প্রচার করিলেন_জগহ সতা এবং আম্মা বু। আত্মা দেহাঁদ্ি হইতে 

+ শান ও গুরুণাকা, এই উওয়ই শ জ্ঞানে” জনক। স'আনিশয়দরা অবনোধজ্ঞ/ন জন্মে 

অন্টের উপদেশে অণবা খ্ন্থপ'ঠ ক'রয়া ঘে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম শাধজ্ঞান, আর গ্রহ্যক্ষ জ্ঞানের 
নাম অপরে'ক্গ জ্ঞান। . 

২ ইন্দ্রিয়ের'নাম অক্ষ, অক্ষের পর অথা অবিময় যে, ত'হার নাম পরোক্ষ । ইহার বিপরীত 

অথাৎ ইন্ছ্রিয়ের ছ।র| মে জ্ৰ!ন হয়, তাহার ন'ম অপ্রোক্ষ জ্ঞান [প্রত)ক্ষ জ্ঞ:ন] বা অপরোক্ষান্ুভব। 

নিরাকার ব্রহ্ম চক্ষুরাদির অবিষয়ীভূত হ্হচলও মনের বিযয়ীভূত, মনের ইন্টিয়ত্ব আছে বলিয়া 

নিরাকার ব্রন্মেরও অপরোক্ষান্ৃভুতি হইতে পারে। 
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“ভিন্ন এবং বিভূঃ অন্ত পদার্থ হইতে আত্মাকে ভিন্নরূপে বুঝিতে চেষ্টা কর, এই 

বোধ হইলেই মুক্তি হইবে । মুমুক্ষু পুরুষ এই বাঁকে আশ্বস্ত হইয়া মৃক্তিমার্গে 
আরোহণ করিতে চেষ্টা করিবে। ন্তায়াদিশাস্ত্রোক্ত ভূমিকা আয়ত্ব হইলে 
স্বতঃই বিবর্তবাদের আভাস পাইবে এবং উদ্ধ ভূমিকায় আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত 

হইবে । অতএব স্তায়াদি শাস্ত্রে যে বিবর্থবাদের অপহৃব করা হইয়াছে, তাহা 
'দৌষের বিষয় হয় নাই। “কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিঃ” “্যমেবৈষ বুথুতে তেন লভ্য*, 

এই সকল বাক্যে এবকার দ্বারা “কর্মাদির দ্বারাই উত্তরোত্তর ভূমিকালাভের 
অধিকার জন্মে, অন্ত পথ নাই” ইহাই বুঝান হইয়াছে, উত্তরোত্তর ভূমিকার 
অভাব বল! হয় নাই। অপরোক্ষান্ুভবরূপ ব্রঙ্গাববোধের পর আর কোন 

সাঁধনভূমিকা! নাই, অতএব “জ্ঞীনীদেব তু" ইত্যাদি স্থলে এবকার অভাঁববোধিক। 
“অতএব তত্তদ্বিগ্বাপ্রবর্তক খষিদিগের মণ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই ।” 

"এই সকল ভূমিকার প্রত্যেকটির অবান্তর ভূমিকা বহু, ইয়ত্তার দ্বারা তহাদের 
নির্দেশ কর! যাইতে পাঁরে না, কেবল সুদীগণের অন্রভববেদ্য। [ যোগবাশিষ্টে ] 
উক্ত হইয়াছে__ 

“ইত্যবস্থা ময় প্রোক্তাঃ সপ্তাজ্ঞনিন্ত রাঘব । 

একৈকা শত-সংখ্যাত্র নানাবিভবরূপিণী ॥” 

এইশ্শা্টি?ি অজ্ঞানভূমিক বলা হইল, ইহাদের প্রত্যেকের নানাবিভব' 

রূপিণী শত শত অবস্থা আছে । এইরূপ অনেক ভূমিকার মধ্যে এক একটি 

ভূমিকাই বহু জন্মে আয়ত্ত হইতে পারে । এই প্রকারে অপরিমিত জন্ম ও 

বহু প্রযত্বদ্ধারা পরকব্রঙ্গের শব্দতত্রনিশ্যয়াত্সিকা ভূমিকায় আরোহণ করিলে 

ংসারাসক্তি কিছু শিথিল হইবে, অর্থাৎ সংসারে সম্পূর্ণ আসক্তি ও থাকিবে না, 
সম্পূর্ণ নির্ব্বেদও হইবে নাঁ। এই প্রকার চিন্ত-শুদ্ধি হইলে ভক্ভিমার্গে অধিকার 
লাভ করা যাইবে ।* এই বিষয়ে বচন9 দেখা যায়__ 

“ন নির্ব্িপ্ক। ন চাসক্তো ভক্তিযোগোশ্ন্ত সিদ্ধিদঃ 1” 

'নির্বেদ9 লাভ করে নাই অথচ 'আসক্ত৪ নয় এবছিধ পুরুষের ভক্তিযোগ 

সিদ্ধিপ্রদ | 
সেই ভক্তি ছুই প্রকার__গৌণা ও পরা। অন্তঃকরণে গৌণী ভক্তির 

আবির্ভাব হইলে সগুপ ব্রঙ্গের যথাসস্ভব ধ্যান-মচ্চন-জপ-নাঁমকীর্ভরলাদিতে 

রম "গজ ভক্তি না পাকিলে স্টপ'সন। হইতে পাঁরে না । অহএব নিতান্ নিশ্নতুমিকার | সাধকের 

উপ1সনায় ভক্তির প্রয়ে'জন ৷ এবস্ডুত সাধকের ভক্তি ও উপণূর্ন্ত ভক্তি, এই উভয়েই ভক্তিপদবাচা 

"বটে, কিন্ত স্বরূপগত পার্থকা আছে। স্থানান্তরে এই বিষয়ে অ'লোচনা কর! যাইবে। 
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মনের অভিনিবেশ হয়। এই অভিনিবেশজন্ত অন্রাগবিশেষের নাম পরা 
ভক্তি। গৌণী ভক্তির বহু অবান্তরভূমিকা আছে, তাহাদের মধ্যে “যৌঁষা- 
মন্নিং ধ্যায়ীত” ইত্যাদি বাকাবিভিত ভাঁবনাসিদ্ধি প্রথম ভূমিকা, “মনো 

ব্রঙ্েত্যুপা দীত” ইত্যাদি বাকাবিহিত উপাঁসন। দ্বিতীয় ভূমিকা, সাক্ষাৎ ঈশ্বরো- 
পানা তৃতীয় ভূমিকা” 

“ঈশ্বরের হূর্যয-গণেশ্বিষু-কুদ্র-পরশিব-শক্তিভেদে বহু রূপ।* ইহাদের ভিন্র 
ভিন্ন উপাপন19 ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা । ছারা-বল্পভা-লক্ষমী প্রভৃতি ভেদে শক্তিও 

অনন্ত। প বহু জন্মে সাধনার ছারা ক্রমে এই সকল ভূমিকায় আরোহণ 
করিলে পরে আদ্যাশক্তির প্রতি গৌণ ভক্তির উদয় হয়। সাধক এই গৌণ- 
ভক্তিতে সমাক্ নিরূঢ হইলে আদ্য।শক্তির প্রতি পরা ভক্তির উদয় হয়। 

“শৈব-বৈষ্ঞব-দৌর্গক্-গাণপত্াদিকৈঃ ক্রমাহ। 

মন্ত্ৈর্ব্িশুদ্ধচিত্তশ্ত কৌলজ্ঞানঃ প্রকাশতে ॥ 

সর্বেভাশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্। 

বৈঞ্ঃবাছুভ্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্রমম্ | 

দ'ক্ষণাঁছুন্তম* বাম” বামাহ পিদ্ধান্তমুন্তমম্। 

সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাঁৎ পরতরং নতি ॥৮ বু 

“শৈব, বৈষ্ব, দৌর্গ | ছুর্ণা সঙগন্ধীর |. মার্ক [ স্ধ্য সন্বন্ধ'য় ], গাঁধিপত্য 

প্রভৃতি অন্ধের দ্বারা বিশ্ুদ্ধতিন্ত সাপাকের হৃদয়ে কৌলজ্ঞান প্রকাশিত হয় 
পপ পতি ০০৮০০ পাপী 

* হু্ব্যণ উপাসক পৌর, গনেশের উশানক গাণপত্য, পুর উপাসক বদব, “বের 
সখ 

উপাসক শৈব এবং শন্ভির উপাসক শক্ত নামে প্রনিদ্ধা। ইহার! প্রত্যেকেই ম্ব ন্দ হষ্টদেবত'চক 

সননশক্তিমান্ ঈশররূপে উপাসনা করিয়া থাকেন । 

1 শযোর শক্তি ছায়া, গণেশের শক্তি বললভা, বিধুর শক্তি লক্ষী, রুদ্রের শক্তি রদ্র'ণী এবং 

পরশিনের শক্তি আছ্যাশক্তি। এহ আগ্যাশক্তি পরশিব হইতে ভিন্ন এবং বু ন!মে অভিহিত 

| শৃক্তিতন্ পুথকৃ মানেোচন] করিব'র ইচ্ছ। আছে। 

। 

+ ভার রায় এই বগনের আকরের নাম দেন নাই । কুলার্ণৰ তশ্ব্ের দ্বিতীয় উল্ল'সে এই 

বচন দেখতে প।ওয়। যা'য়। প্রথম শোকের সংখা! ২৯, দ্বিহীয় ও তৃতীয় গ্লোকের সংখা! ৭, ৮ | 
প্রথম শ্লেঃকে কুলার্ণবে “গাণপঙ্োন্দসন্তবৈঃ” এইরূপ পাঠ আছে। ভাক্গরই আবার মৌভগা- 

ভঙ্গরে (১৯৩ ) বলিযাছেন-__“উক্তঞ্চ কুলাবে, 

শৈব-বৈষব-দৌগার্ক-গাণপভান্দ্সম্তবৈঃ | 

মঞ্ৈবিবশুদ্ধ চিত্সা কুলজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ইতি 
ইন্দুসস্তবং জৈনদরশনমূ।” 

২ 
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সর্বাপেক্ষা বেদাঁচার উত্তম, বেদাচার অপেক্ষা বৈষ্বাঁচার শ্রেষ্ট, বৈষ্বাচার 

অপেক্ষা শৈবাঁচার উত্তম, শৈবাঁচার অপেক্ষা বামাচার শ্রেষ্ট, বাঁমাচার অপেক্ষা 

সিদ্ধাস্তাচার এবং সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কৌলাঁচার উত্তম। কৌলাঁচারের 

পর আর কিছু নাই, অর্থাৎ কৌলাচারই চরম ভূমিকা । এই ব্চনবলে 

আগ্ঠাশক্তির প্রতি পরাভক্তিরূপ ভূমিকাই এতদ্ভূমিকাসম্টির . শীর্ষস্থনীয়রূপে 

প্রমাণিত হয়। ঈদুশ ভূমিকাক্রম বিষয়ে আরও অনেক মৃলীভূত "বচন উপন্তত্ত 
কর| যাইত, গ্রন্থ-গৌরব-ভয়ে তাহা করা হইল ন1।” 

'ভাস্করের এই উক্তিতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে,--বহু জন্মে সাধনার দ্বারা বহু 
ভূমিক1 অতিক্রম করিয়া আগ্াাশক্তির প্রতি পরা ভক্তি লাভ করিতে পাঁরিলে 

কৌলমার্গে সম্যক নিরূঢ় হওয়া যাঁয়। বলা বাঁহুলা, শাক্ত ভিন্ন অন্তের কৌলাচার' 
নাই। 

স(ধকের মনে ছ্বতভাবের কিঞ্চিং অপসারণ হইলে অতম্কার দূর হইতে 
আরস্ত হইবে । তখন সাধক-_ 

“শঙ্করঃ পুরুঘাঃ সবের স্ত্রিরঃ সর্ববা মহেশ্বরী। 

পুংলিঙ্গশবববাচ্যা যে তে চ রদ্রাঁঃ প্রকীহিত|; ॥ 

স্্রীলিঙ্গশবববাঁচ্যা যাঃ সব্ধবা গৌধ্যা বিভৃতয়ঃ | 
এবং স্বী-পুরুষাঃ প্রোক্তান্তয়ৌরেব বিভৃতয়ঃ॥” 

| সৌভাগ্যভাক্ষরধুত লিঙ্ষপুরাণ ] 

জগতের যাবতীয় পুরুষ ও পুংলিঙ্গশব্দবাচা পদার্থ মহাদেবের বিভুতি এবং 

যাবতীয় স্ত্রী ও ক্রীলিঙ্গশন্দবাচ্য পদার্থ গৌরীর বিভূতি। এই প্রকার জ্ঞানলাঁভ 

করিয়া সাধক জগংকে শিব-শক্তিময়রূপে ধারণ! করিতে পারেন। সাধক এই 
প্রকার জ্ঞানে নিরূঢ হইলেই কৌলমার্গ অবলম্বন করিতে পারেন। সাধক তখন 

সাধনায় কিঞি উন্নতি লাভ করিয়া প্রত্যেক পদার্থেই শিব ও শক্তির বিভূতি 
অনুভব করিতে পারেন । 

এই বিষয়ে বাঁমকেশ্বরতন্ত্র বলিতেছেন, 

“্যন্ত যস্য পদার্থন্য যা যা শক্তিরুদীরিতা | 

স| তু সর্বেশ্বরী দেবী স তু সর্ববো মহেশ্বরঃ 1” [৭1৩১] 

“বস্বমাত্রে স্বন্থ প্রয়োজনজনকত্বসামর্যরূপ]৷ শক্তিরন্ত্যেব, সা বিমশঃ, তদাধার: 

প্রকাঁশ:1” * [সেতুবন্ধ ]। 

* “প্রকাশাত্মকন্ত পরর্রগ্গণঃ ্বাভাবিকং স্বরণং বিমর্শ ইতু।চাতে। তহুক্তং সৌভাগ- 
সুধোদয়ে_ 
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'বস্তমাত্রেই হব স্ব প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত সামর্থ্য আছে, এই সামথ্যই 

শক্তি, এই শক্তিই বিমর্শশক্তি বা আগ্ঘাশক্তির বিভূতি। শক্তি শক্তিমান্কে 
পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না, অতএব শক্তির আধার শিব প্রত্যেক 

বস্ততেই প্রকাশরূপে অবস্থান করিতেছেন। বস্তত: প্রত্যেক বস্ত্র ধশ্ম বা গুণ 

বিমর্শশক্তির, এবং বস্তর স্বরূপ প্রকাশরূপ-শিবের বিভূতি। অতএব প্রত্যেক 

বন্ততেই শিব শক্তির অধিষ্ঠান আছে। 

সাধনায় আরও উন্নতিলাভ করিলে সাধকের শিব-শক্তির অভেদ জ্ঞান জন্মে। 

এই বিষয়ে লিঙ্গপুরাঁণ বলিতেছেন,-_- 

“যথা শিবস্তথ1! দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ। 

তম্মাদভেদবুদ্ধযৈব শিবেতি কথয়ন্ত্যমাম্ ॥ 
উমা-শঙ্করয়োর্ভেদে। নান্তোব পরমার্থতঠ। 

দ্বিধাসৌ রূপমাস্থায় স্থিত একো ন সংশয়ঃ |” 

[ সৌভাগ্যভাঙ্করধূত লিঙ্গপুরাঁণ ] 

যিনি শিব, তিনিই শক্তি, এতদুভয়ে কোন ভেদ নাই বলিয়াই জগদস্বা শিবা 

নামে অভিহিতা। শিব ও শক্তির পরমার্থতঃ কোঁন ভেদ নাই, এক বস্তুই 

বহির্যাপাঁরে ছুই রূপ স্বীকার করিয়া! অবস্থান করিতেছেন। 
সাধক্ষ এই অবস্থায় নিরূঢ হইলে তাহার নিকট শিবের আর পৃথক্ অস্তিত্ব 

থকে না, তখন শক্তি ও জগদন্বা, শক্তিমতীও জগদন্বা। সাধক তখন--_ 

“ভূতানি ছুর্া ভূবন: দুর্গা 
নরাঃ স্ত্ি়শ্চাপি সুরানুরাদিকম্। 

যদ্যদ্ধি দৃশ্যং খলু সৈব দুর্গা 

দুর্গান্বরপাদপরং ন কিঞ্িহ ॥” 

[ শৈবনীলকণকৃত দেবীভাগবত € ৭১১।৪৫ )-টীকাধৃত 

মুণ্ডমালাতন্ত্র 

স্বাভাবিক ক্ষরত্তা বিমশরপাস্ত বিদ্যুতে শক্তিং। 

সৈৰ চরাচরমখিলং ভনয়তি জগবেশ৬প'প চ সংহরতে ॥” 

“স ঈক্ষত", “বহু স্তাং প্রজাগ্্েয়” ইত্যাদি শ্রুতিতে হৃষ্টির প্রাককালে পরত্রক্ষের যে প্রথম 

্ুরণ উক্ত হইয়'ছে, ইহার নাম বিমর্শ। এই ক্ষ রণেই শক্তির প্রথম বিকাশ, এই জন্য ইহার নাম 

বিমর্শশক্তি। এই বিমর্শশক্তিই হথি-স্থিতি-নংহ!রাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। পরব্রক্গ প্রকাঁশ- 

স্বরণ বলিয়! ত'হার নাম প্রকাশ। 
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পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ছূর্গা, পৃথিব্যাদি চতুদ্দিশ ভুবন দুর্গা, পুরুষ হৃর্গা, সতী দূর্গা, 
দেবতা ছুর্গা, অন্র ছুর্গ', জগতে যত কিছু দৃশ্য পদার্থ আছে, সমস্তই হুূর্গা, দুর্গার 

স্বরূপ ভিন্ন জগতে অন্ত পদার্থ নাই। এইরূপে জগৎকে শক্তিময়দূপে ধারণা 
করিতে পারেন । 

এই উদ্দোশ্যেই দেবীভাঁগবতে ( ৭৩৩।১২-১৬ ) দেবীগীতা য় ভগবতী হিমালয়কে 

বলিতেছেন,--- 
“ময়ি সর্বমিদং প্রোতমোতঞ্চ ধরণীধর । 

ঈশ্বরোহহঞ্চ স্ত্রাত্! বিরাড়াত্মাহমস্মি চ॥ 

্রঙ্গাহং বিষু-রুদ্রৌ৷ চ গৌরী ব্রাঙ্গী চ বৈষ্বা। * 
কুর্য্যোহহং তারকাশ্চাহং তারকেশস্তথাম্ম্যহম্ ॥ 

পশু-পক্ষিস্বরূপাহং চাগালোহহঞ্চ তন্করঃ| 

বাধোহহং ভ্রু,রকন্মীহং সংকন্াহং মহাজন ॥ 

স্্রী-পুং-নপুংসকাকারাপ্যহমের ন সংশয়ঃ। 

যচ্চ কিঞ্চিং কচিদ্বস্ত দুশ্তে শয়তেহপি বা ॥ 

মন্থ্ববহিশ্ত তৎ সর্বং ব্যাপ্যাহং সর্ব] স্থিতা। 

ন ভদন্তি ময় তাক্তং বস্ক কিঞ্চিচ্চরাচিরম্ ॥” 

চে শব্দ এই জগৎ আমাতেই গতপ্রোহভাবে অবস্থিতি করিতেছে । 

আমিই কাঁরণদেহাঁভিমাঁনী ঈশ্বর, আমিই সুক্মদেহ।টিম!নী সুত্রাক্মা বা ভিরণ্য- 

গড আমি স্থুলদেভাঁভিমানী ৰিরাট্, আমিই শষ্টি কর্তা ত্রঙ্গা, আমিই পালনকর্তী 

বিষু$ আমিই সংহারকর্তী রুদ্র, আমিই রুদ্রশক্তি গৌরী, আামিই ব্রঙ্গশক্তি 

্রাঙ্দী, আমিই বিষুঞক্তি বৈষ্বী, আমিই সুর্য, আমিই তাঁরকীসমৃহ, আমিই 
চন্দ্র, এবং আমিই পশুপক্ষিরপে অবস্থান করিতেছি । চাঁগু1ল৪ 'আমি, তক্করও 

আমি, ক্রুরকন্মা ব্যাধও আমি, সহকশ্খা মহাজনও আমি ) আমিই সী, আমিই 
পুরুষ, আমিই নপূংসক, যত কিছু বস্থ দেখা মাঁয় এবং শোনা যায়, আঁমি সর্বদাই 
সেই সকল বস্ত্র অন্তরে ৭ বাহিরে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি । এমন কোন 

স্থাবর ও জঙ্গম বস্থ ন।ই, যাহাতে আমি নাই। 

দেবীপুরাণে ও উক্ত হইয়াছে, 
“দেব্যা বা এষ সিদ্ধান্ত; পরম[থে। মহামতে। 

এষা বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ ন্বর্গন্চৈব ন সংশরঃ ॥ 
দেব্য। ব্যাঁগুমিদং সর্বং জগত স্থাবর-জঙ্গমম্। 
ঈন্যতে পৃজ্যতে দেবী অন্ন-প]ন|ত্মিকা চ স|। 
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: সর্বত্র শহ্করী দেবী তন্ুভিরামভিশ্চ সা। 

ৃক্ষেযূ্ব্যাং তথ! বায়ো ব্যোয়ন্যপ স্বগ্নো চ সর্ব] 
এবব্িপা হাসৌ দেবী সদ! পূজ্যা বিধানতঃ | 
ঈদৃনীং বেভ্তি যস্ত্েনাং স তম্তামের লীয়তে ॥ 

| সৌভাগ্যভাস্করধূ 5 দেবাপুরাণ ] 

“শক্তি সম্বন্ধে পরমার্থ পিদ্ধাস্ত এই-_এই দেবাই বেদ, ইনিই ষজ্ঞ, ইনিই 
স্বর্গ, তিনিই স্থাবর-জঙ্গমাঁআ্মক জগ ব্যাঁপিয়া আছেন, ঘে দেবতাঁকেই স্বতি ব 
পূজা কর! হউক না কেন, তাহাতে তাহারই স্ত্রতি বা পূজা করা হয় [ যেহেতু 
দেবতাঁপকল তাহারই বিভৃতিমাত্র], তিনিই আহার্যা অন্ন, তিনিই পানীয় জল, 
তিনি বুক্ষে, মাটিতে, বায়ুতে, আকাশে, জলে ও অগ্রিতে অবস্থিতি করিতেছেন, 

পরিমিত কথায় প্রয়োজন কি, জগতের সমস্ত পদ[থেই ভিনি হ্্িগানা, তি।ন 

নাঁন। রূপ এ নানা নাম পারণ করিয়। জগতের সর্বত্র অবস্থান করিতেছেন। যে 

সাধক এই প্রকারে তীহাকে জানিতে পারে, সে মন্তে তাহাঁতেই লীন হয় 

অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে ।” তখন এই ভাবের সাধনায় সাধক আপনার ও 

জগতের সত্তা তাহার সত্তার ডুবাইয়া দিয়া পরম ব্রঙ্গানন্দ লাভ করতঃ কতার্থ 

হইয়া যান। এই উদ্দেশ্তেই কৌলোপনিষৎ বলিতেছেন,_-“সজছিুখুভবীরূপম্” 
জগতে সমস্ত পদাঁথই শ.ক্তময়। “পর্ব্বৈক্যতাবুদ্ধিমন্তে”__কৌলাচারের শেষ 
ভাগে জগতের সমস্ত পদার্থে অভেদ বুদ্ধি হয়। “সর্বসমে। ভবতি”-_ জাগতিক 

পদার্থের সহিত নিজের তুল্যত। হয় অথাং কোন ভেদ থাকে না। “সমুক্তো 

ভবতি”- ইত্যাকার জ্ঞানলাভ করিলেই মুক্তিলাভ হয়। এবন্িধ সাধকের পক্ষে 
শুতি-স্বৃতুদিত বিপি-নিষেপ কিছুই নাই। এই জন্তই কৌলোপনিষৎ বলি- 
তেছেন,“আসায়! ন বিদ্যন্তে”। কুলার্ণবতন্ত্র বলিস্কেছেন+__ 

“য্থামৃতেন তৃপ্তন্য নাহারেণ প্রয়োজনম্। 

তত্বজ্ঞস্ত তথা দেবি ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনম্ ॥ | ১১০৪] 

অমৃতের দ্বার! তৃপ্ত পুরুষের যেমন অন্ত আহারের প্রয়োজন হয় নাঃ সেইরূপ 

তত্তবজ্ঞ পুরুষের অন্ত শাস্ত্রের গ্রয়োজন নাই। কুলার্ণবতত্ধ আরও বলিতেছেন” 

“যথা হস্তিপদে লীনং সর্বপ্রাণিপদং ভবেং। 

দর্শনানি চ সর্বাণি কুল এব তথা প্রিয়ে ॥৮* | ২১৩ ] 
পপ সপ শি সপ চা 

* “দর্শনানিতু সর্ববাণি কুলমেব বিশস্তি হি।” ইতি ভাক্করসম্মভঃ পঠঃ [ সৌভাগ্য- 

ভাক্বর ৫৩ পৃঃ ]। ০, 101 



২২ কৌলমার্গ-রহুস্ত 

যেমন সকল প্রাণীর পদচিহৃই হস্তখর পদচিহ্হে ডুবিয়া যায়, সেইরূপ সমস্ত 
দর্শনশান্্ কুলশ।স্বে লীন হইয়া যায়। তত্বজ্ঞান লাভের জন্তই শাস্ত্রের প্রয়োজন, 

কৌলমার্গে তত্বজ্ঞান লাভ হইলে আর অন্ত শাস্ছের প্রয়োজন নাই । গীতাতেও 
ভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন, 

“যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্রতোদকে। 

তাবান্ সর্বেধু বেদেষু ব্রাঙ্গণস্য 1বজানতঃ॥” [২৪৬ ] 
সমস্ত দেশ জলে আপ্লুত হইলে যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়ের আর প্রয়োজন হয় না, 

সেইরূপ ব্রক্গবিদ্ ব্রাঙ্মণের বেদদকলে আর প্র:য়াজন নাই। 

সাধক শাক্তজ্ঞানের প্রথম সোপানে পদক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, 
“অনন্তং ব্রঙ্গাগ্ুং বহ'ন গিরিজে রোমবিবরে 
তথাপি ত্বং ছুখং বহনজনিতং নানুভবসি। 

ময় দত্তং চিত্তং পরমণুমিতং পাদযুগলে 

সদা দৃণ্র দূরে ক্ষিপপি কিমু মাতব্যবসিতম্ ॥” 
[ উদ্ভট ] 

মাত; গিরিজে! তুমি রোমবিবরে অনন্ত ব্রঙ্গগু বহন করিতেছ, শুথাপি 
বহনজনিত দুঃখ অন্চব করিতেছ না; কিন্ত আমি আমার অণুপরিমিত 
চিকে তোমার পদধূগলে প্রদান করিতেছি, আর তুমি তাহাকে সর্কদা দূরে 
নিক্ষেপ করিতেছ। তোমার অভিপ্র/য় কি, জানি না। সেই সাপক আবার 
কৌলজ্ঞানের চরম সোৌপানে আরোহণ করিয়া বলিতেছেন, 

“অদ্বৈকাদশি তৃভ্যমঞ্জলিরয়ং সন্ধে শিরন্তাস্ততাং 
ভো দর্ভ| বিরমন্ত হস্ত তুলসি ত্বাসনাপুযুজঝিতা। 
প্র/গজন্মাজিতসঞ্চিতাখিলতপঃসস্ভারসস্তাবিতে 
ছুর্গানামনি মোক্ষধামনি ময় ন্স্তাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।৮ 

[| উদ্ভট ] 

হে মাতিঃ একাদশি ! তোঁমাকে অঞ্জলি প্রদান করিতেছি । সন্ধ্যে! তুমি 
'আমার মন্তকে থাক । হে কুশসকল। তোমরা বিরত হ9। হে তুলসি ! তোমার 

বাসনাও পরিত্যাগ করিয়/ছি [ অর্থা এই সকল পদার্থে আর কোন প্রয়োজন 
নাই ]| পূর্ববপূর্বজন্মে বহু পুখ্য করিয়াছিলাম, তাহার ফলে মুক্তির লয় 
দুর্গানাম লা করিয়া তাহাতেই সমস্ত ক্রিয়া ন্স্ত করিয়াছি। 

কৌলজ্ঞানে পাণ্ডিত্যাভিম/নীর অপিকার নাই। এই বিষয়ে রর 
বলিতেছেন, 
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“ব্রঙ্গাদি-স্তম্বপর্য্যস্তং * যন্ত মে গুরুসম্ততিঃ। 

তস্য মে সর্বশিষ্তশ্ত কো ন পুজ্যো মহীতলে ॥ 

ইতিনিশ্চিতবৃদ্ধির্যঃ স ভবেদাবয়োঃ প্রিয়ঃ | 

অহ্ং গুরুরহং জ্যেষ্টস্বহং বেদ্নীতি গধ্বিতঃ। 

অহমেব গতির্ষেষাং কৌলিকা ন ভবস্তি তে॥” [ ১1৪১১৪২ ] 
মনাঁদেব পার্বত্ীকে বলিতেছেন, -ব্রঙ্গা হইতে অতি ক্ষুদ্র কীটাণু পর্যযস্ত 

সমস্ত জীবই আমার গুরু, অর্থ(ৎ সকলের নিকটই আমার শিক্ষণীয় বিষয় আছে, 

আমি সকলের শিশ্ত, অতএব পৃথিবীতে আমার পুজ্য কে নয়?” যে সাধক এই 

প্রকার নিশ্চিতবুদ্ধি, সে আমার ও তোমার প্রিয়। আমি গুরু, আমি 

সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমি সকল বিষয় জানি, এইরূপে যে গধ্বিত, এবং যাহার! 

অতঙ্কারসর্ববন্থ, কৌলসাধনায় তাহাদের অপিকাঁর নাই | ৭, 
০ শপ শশী? শশী পিস ওটি 

* পরক্গাদি স্তদ্বপধান্তং” বা “আবরক্ন্ন্বণয্য ২” প্রয়েগ বহু স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। 

এই গলে *স্তশ্ব” শকের “ভৃণগুচ্ছ” অথ সল্বিদিত। ভাঙ্কররায় ললিত!সহ*ন!মের (৮৩পুঃ) 

“আন্ষাকীটঞজননী” এই নমের ব্যাখায় বলির'ছেন,__ “ব্রা সর্ববজী বসম্িঃ ভুল হমো। হিরণাগভ'খো। 

দীবঃ । ক:ট; অভীন্দ্রিঃতর উর্মাভক্ষকে। বৈদ।তন্থে ককেরুক-দকেরুকেতি দ্বিবিধোন প্রতিপাদিতঃ 

স্ম্ব'যো। জীববিশেষঃ । অগ্যান্তগ্রহণেন প্রতাাহারম্যায়েন তন্মধ্যপিভাঃ সর্ববহপ তন্মধাম- 

পরম'ণকশরীরধারিনে!। ভীব]! গুহপ্তে। আড. অনিবিধো। শ্রক্ধদি-স বজ!ত- 

জন:য্নত্রীত্যথঃ।” ইহার তাৎপর্যা এই-_জগনের যাবতীয় ভীবসমষ্টির অভিমানিনী দেবভার 

ন[ম ব্রশ্গী বা হিরণাগর্ভ;, অভ এব জগতে ব্রহ্মা অপেক্ষা স্থল জীব আর ন!উ। অভীন্দ্রিয় নুক্্মতম 

কীট বশেষের নাম স্তম্ব; ইহ। অপেক্ষা শুঙ্ম জীবনও জগতে আবরুনাই। অতএব “ব্রহ্গ'দি-স্ত্ব- 

পৰাস্তং" এই পণ্রে দ্বার] স্থলতম ব্রন্ধা হইতে কক্মাতম কীটবিশেষ পর্যান্ত মমস্ত প্রংণ গৃহত 
তহয়!ছে ।, 

+ উপনিষদও বলিতেছেন,_-“পাগ্ডিহ্য-্লিক্িগ্য বালোন তিষ্টানেৎ" । পাণ্ডিত্যাভিমানীর 

বৈদান্তিক অদ্বৈত সাধনায়ও অধিকার ন'ই। বহুদিন পূর্বে কোন পুস্তকে একজন মুসলমান 

সাধকের বিন্রণ পাঠ করয়'ছিলাম। তাহা এই--আরুবহদশে নুষলমান ধশ্বশাস্ত্রে অনাধ!পণ 

পি একজন সাধক ছিলেন। জন-সমাজে পাশ্ডিত্যে ও সাধনায় তাহার বেশ হনাম ছিল। 

এই জন্য তিনি বিশেষ গর্ব অনুভব করিতেন এবং মাধারণকে হীনদৃষ্টিতে দেখিতেন। একদিন 
মরুভূমিতে ভ্রমণকালে ঠিন পিপাসায় গতান্ত পীহত হইর়1 জলের অন্থনন্ধান করিতেছিলেন, 

এই স্নয় পেখি:ত পান-_কিপ্কিৎ দুরবস্তাঁ একটি খঙ্জ,রকুঞ্জে একটি মুবক একজন স্ত্রীলোকের 

সহি5 সংক্লিইভাবে উপবিষ্ট হইয়া বোতল হইতে কি পান করিতেছে । ইহ! দেখিয়া তিনি মনে 

মনে ভাবিলেন_দ্বৃণিত জীব, মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতে:ছ ; তাহাতেও মেয়েমানুষ এবং মরা 

সঙ্গে । নিকটে গিয়া, জানত পারিংজন_স্ত্রীলোকটী যুবকের মাতা এবং বোতলে বিশুদ্ধ জল। 

যুবক-কর্তুক অভ্যর্থিত হইয়া! তিনিও জলের দ্বারা পিপানা নিবৃত্ত করিলেদ। নেই দিন হইতে 
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কৌলমার্গের প্রথম অবস্থায় সাধকের মনঃ তাদৃশ উন্নত হয় না, তখন বাহা- 
পূজা এবং মানসপূজ।, ছুইই করিতে হয়। এই মাঁনসপূজা বা অস্তর্যাগ চিন্তামাত্র 
নহে, ইহার প্রণালী গুরুর নিকট জ্ঞাতবা। পরে অন্তর্যাগে নিরায হইলে আঁর 
বাহপূজার প্রয়োজন হয় না, সাধক ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পারেন, নাও 

করিতে: পারেন। এই বিষয়ে ভাস্কররায় [ দেতৃবন্ধ, ৫ পৃঃ] বলিয়াছেন, 
ত্রিপুরন্থন্দরীর উপাসনা বহির্ধাগ ও অন্তর্যাগভেদে দ্বিবিধ ; আবার অন্তর্ধাগ 

ত্রিবিদ--সকল, মকলনিফল ও নিফল। সেই হেতু ত্রিপুরন্ুন্দরীর উপাসনার, 

চারিটি ভূমিকা । পূর্ধের মত পূর্বব পূর্ব ভূমিকায় আরোহণ করিনা পর পর 

ভূমিকায় অধিকার লাভ করিতে হয়। বহির্ধাগ বিষয়েও কেবল, যাঁমল, মিশ্র, 
চক্রযুক '৪ বীরশঙ্কর, এই পাঁচ প্রকার ভেদ এবং তম্ত্রভেদে অভিগমনাদি পাচ 

প্রকার ভেদ উক্ত হইয়াছে । ভূমিকাভেদে চিত্তশুদ্ধিতারতম্যের নিয়ামকত্ব। 

চিন্তশুদ্ধিভেদে বহির্যাগের প্রকারভেদ হয় না, দেশ-কাল শক্ত্যাদিভেদে 

তাহার ব্যবস্থা । এই জন্য বহির্যাগের প্রকারভেদগুলি একই ভূমিকাঁয় অবস্থিত। 

সাধকের পক্ষে দেশ কাল শক্তি অন্ুসাঁরে ইশাদের একতম অবলগ্গন করিলেই 

হইবে। চিত্তশুদ্ধিভেদে পৌর্ব্বাপর্যয পে ত্রিবিধ মন্তর্মাগই অবলম্বনীয়। 

এয বন্দপুরাণান্তর্গত সুতসংহিতাঁয় শ্বমাহাক্সাথণ্ডে পঞ্চম অপ্যায়ে 

শক্তিপূজা প্র করণে উক্ত হইয়াঁছে*__ ৃঁ 

“পুজা শক্তেঃ পরায়াস্ত থিবিধ! পরিকীত্তিতা। 

বাহ্বাভ্যন্তরভেদেন বাহ! তু দ্বিবিধা মতা ॥৩ 

বৈপিক্ষী তান্ত্রিকী চেতি দ্বিজেন্দ্রান্তান্ত্রিকী তু সা। 

তান্ত্রিকন্তৈব নান্তশ্য বৈদিকী বৈদিকন্য হি।18” 

পরাশক্তির পূজা বাহা ও আত্যন্তরভেদে দ্বিকি | তন্মধ্যে বাহপূজ। ৰৈদিকণ 

ও ভাক্রিকীভেদে দ্বিবিদ। তান্ত্িকী পূজায় তান্তিক অর্থাৎ তন্জরাজুসাঁরে দীক্ষিত 

সাধকের অধিকার এবং বৈদিকী পূজায় বৈদিক অর্থাৎ স্বগৃহ্োক্তসংস্কারসংস্কৃত 
সাধকের অধিকার | বেদ এবং বেদমূলক স্থতিপুরাঁণাঁদিপ্রতিপাঁদিত জার নামপু 

বৈদিকী পূজ!। 

সাধকের জ্ঞানগর্ব। দূর হইল, তখন হইত্তে নিজকে নিতান্ত হীন এবং ক্ষুত্ব জীনের নিকটে” 

শিক্ষণীয় বিষয় আছে মনে করিয়া! জীবমী ত্রকেই গুরু বলিয়! স্বীক।র করিতে লারঙ্গিলেন ৷ বস্তত 

নকল ধর্দেই পাঙিভাভিম'ন সাধনার বিরোধী । শাস্ত্র অধায়ন করিয়] পা্ডিতা ক্ষন করিনে, 

কিন্তু তজ্জন্য অভিম!'ন পরিত্যাগ করিবে । | 
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“অথাভ্যস্তরপূজায়ামপিক রো! ভবেদ্যদি । 

ত্যক্তা বাহাঁমিমীং পূজামাশ্রয়েদপরাং বুধঃ ॥ 

পূজা যাহন্যন্তরা সাঁশপি দ্বিবিধা পরিকীতিত]। 

সাধাঁর। চ নিরাধারা নিরাঁপার] মহত্তরা ॥ 

সাধারা যা তু সাধারে নিরাপারা তু সংবিদি। 

আঁধারে বর্ণস*ক্৯গ্তবিগ্রহে পরমেশ্বরীম্ ॥ 

আরাদয়েদতিপ্রীত্যা গুরুণোক্তেন বত্মনা। 

যা পূজ! সংবিদি প্রোক্তা স| তু তহ্য।ং মনোলয়ঃ1৮১১-১৩ 

আভ্যন্তর পূজায় অধিকার লাঁভ করিলে বাহপৃজা! পরিত্যাগ করিয়া তাহাকেই 
আশ্রয় করিবে। সেই আভ্যন্তর পূজা! সাঁপারা ও নিরাদারা-ভেদে ছিবিধ। 
তন্মধ্যে নিরাধার! পুজা শ্রে্ট। ভ্বৎপুণ্ডরীকগত দইরাকাশে মাতৃকা বর্ণকৃষ্প্ 

আদারে গুরূপদিষ্ট প্রণীলীতে পরধেশ্বরীর আরাধনা করিবে; ইহাই সাদার 

পূজা । নির্ব্বিকল্পলক জ্ঞানধ(রার নাঁম সর্ব, এই সংব্দ্রিপিনী পরমেশ্বরীতে 

মনোলয়ের নাম নিরাধার! পুজা । 

মনোলয় বা আত্মলয় সঙ্গন্ধে সুতসংহিতান্তর্গত হুত্গীতাঁয় উক্ত হইয়াছে. 

“শাস্্াচাধ্যেপদেশেন তৈঃ শাখানুসারিভিঃ | পি 

সর্ধবসাক্ষিতয়াআ্মানং সমাঙনিশ্চিত্য সুস্থিরঃ ॥ 

ব্বাতনোহন্ততয়া ভাতং সমস্তমবিশেষতঃ | 

স্বাত্মাত্রতয়। বুরধবা পুনঃ স্বাআ্মানমদ্য়ম্ ॥ 

শুদ্ধং ব্রন্দেতি নিশ্চিত্য স্বয়ং স্বানুভবেন চ। 

নিশ্চয়ঞ্চ স্বচিন্ম(ত্রে বিলাপ্যাবিক্রিয়েইছয়ে ॥ 

বিলাপনঞ্চ চিদ্রপং বুধবা কেবলরূপতঃ। 
স্বয়ং তিষ্টেদয়ং সাঁক্ষাদ্ব্র্গবিতপ্রবরো মুনিঃ ॥ 

ঈদৃশীয়ং পরা নিষ্ঠা শ্রোতী স্বান্থুভবাজ্বিক11” 

[ সৌভাগাভাস্কর, ১৩৪ পৃঃ] 
শান্ববাঁক্য, গুরূপদেশ ও শান্্রসঙ্গত তর্ক, এই সকলের দ্বারা স্মৃস্থিরচিক্তে 

"আত্মা সকলের সাক্ষিম্বরূপ” এই প্রকার সম্যক নিশ্চয় করিয়া, যে সকল 
পদার্থ আআ! হইতে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, সেই সমস্ত আঁআ্াই অর্থাৎ আত্মা 
হইতে ভিন্ন নহে, এইরূপ জান করিয়া, “অছয় আত্মাই শুদ্ধ ব্রদ্গ” এইরূপ স্বয়ং 
নিজের অন্থভবের দ্বারা নিশ্চয় করতঃ, সেই নিশ্চয়জ্ঞানকেও বিকাররহিত অথ 
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চিন্ময় ব্রঙ্গে বিলয় করিবে, পরে সেই বিলয়ক্রিয়াকেও চিদ্রপ জ্ঞান করিয়! 
'সাক্ষাৎ্ ব্রঙ্গবিত্প্রবর সাধক স্বয়ং শুদ্ধ কেবলরূপে অবস্থান করিবে। এই 

প্রকার স্বানহুভবাত্মিকা পরা নিষ্ঠা বেদসন্তা। 
ভাক্করোক্ত সকল ও সকলনিফল অন্তর্যাগ সাধাঁরা পুজার অন্তর্গত, এবং 

নিল অন্তর্যাগই নিরাধারা পুজা | কৌল সাঁদক এইরূপে সংবিদ্রূপা ব্রঙ্গময়ী পরা- 
"শক্তিতে আত্মলয় করিতে পাঁরিলেই মুক্তির দ্বারে উপস্থিত হইতে পারিবেন; 

তখন আর তাহার কোন কর্ম অবশিষ্ট থাকিবে না। ঈদৃশ জ্ঞানকে লক্ষ্য 
করিয়াই ভগবান্ গীহাতে বলিয়াছেন, 

“সর্ধবং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞ/নে পরিসমাপ্যতে 1 

সথতসংহিতাঁয় বাঁহপুজার বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদ কথিত হইয়াছে, কিন্তু 
আভ্যন্তর পূজায় বা অন্তর্যাগে বৈদিক-তান্ত্রিক ভেদ উক্ত হয় নাই। প্রকৃত 

পক্ষে সাঁধারা পুজায় বৈদিক ও ত্াস্ত্রিকে প্রণালীভেদ আছে, নিরাঁধা'র! পূজায় 
প্রণালীভেদও নাই, ইহাতে উভয়ই তুল্য। এই জন্যই [ সৌভাগ্যভাক্কর, 
৮৫ পৃঃ ধৃত ] রুদ্রবামলে উক্ত হইয়াছেত_- 

"্যদ্বেদৈর্গমাতে স্বানং তত তন্ত্বৈরপি গম্যতে।” 
বৈদিক সাঞ্রন।য় যে স্থানে উপস্থিত হওয়া যাঁয়, তান্ত্রিক সাপনায়ও সেই স্থানে 

উপস্থিত হওয়া যাঁয়। পথ বিভিন্ন হইলেও গন্তব্য স্থান উভয়েরই এক | 

এখন এই প্রশ্র হইতে পারে যে,_কৌলোপাঁসনা যখন ত্রঙ্গেরই উপাসন।, 

তখন উপান্ত দেবতাকে শক্তি বা স্ত্রীমৃত্তিপে উপাসনা করা হয় কেন £ কৌল- 

:স|ধনা মুক্তির স।ধনা, মুক্তিবিময়ে শক্তিরই কর্তৃত্ব। এই বিষয়ে ভাস্বররায় 

বলিয়াছেন,-“ন চ মোচনন্য শিবকাধ্যত্বাৎ কথং তত্র দেব্যাঃ কর্তৃত্ম? ইতি 

বাচাম। মোচকত্বশক্তিমন্তরেণ শিবশ্ত. তদযোগেন মোঁচনকর্ৃতাঁয়া অন্য 
ব্যতিরেকাভ্যাং শক্তাবেব স্ব।কর্তুং যুক্তত্বাৎ। তদুক্তমভিযুক্তিঃ__ 

“শক্তো যয়া স শন্ৃভূক্তো মুক্তৌ চ. পশুগণস্যাস্তয | 
তামেনাং চিদ্রপামাগ্ভাং সর্বাত্মনান্মি নতঃ ॥” 

[ ভোজরাঁজকত তত্বপ্রকাশ, ১।৩ ] 

ইতি। -কিঞ্চ স্বাতত্ত্রং হি কর্তৃত্ব “ন্বতন্ত্ঃ কর্তা” ইতিপ্াাণিনিহ্ত্রাৎ। তচ্চ 

শক্তিগ তমেব॥ তথ। চ শক্তিন্ত্রম্*_“চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ' ইতি। 

*. অগন্তা?ত শক্তিনৃত্র অতি ছুলভ। বহুদিন পুর্ধে মাদ্রগ্জে মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন 

আর তাহ! পাওয়া যার না। আমর মদ্র'জ হইতে ভাষ্য মহ ইহার নকল আনাইয়াছ। 
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যন্তু “চতন্তমাত্ম” ইতি শিবনুত্রং*, তৎ স্বাতত্্যানিদ্দেশানপুংসকলিজবলাচ্চ 
করৃত্বাদিধর্মীভাবপরম্। যত্ত_ 

“চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুরিত্যা্সথত্র কিল শক্তিশান্ত্রে। 
চৈতন্তমাত্মেতি তু শৈবশীস্থে শিবশ্চ শক্তিশ্চ চিদেব তন্মাঁৎ |" 

ইত্যাভিযুক্তিরুচাতে, তন্তু, শক্তি-শক্তিমতোরভেদাঁভি প্রায়েণেতি তু শৈবরহত্ত- 

নিকর্ষঃ 1৮ মন্ার্থ--মোচন অর্থাৎ মুক্তি শিবের কার্য্যঃ ইহাতে শক্তির কর্তৃত্ব 

নাই, এইরূপ বল! যাঁয় না; যেহেতু মোচকত্ব একটি ধর্ম বা শক্তি, সেই শক্তি 
ভিন্ন শিব মোঁচক হইতে পারেন না। অতএব শক্তির মোচনকর্তৃত্ব স্বীকার 

করাই যুক্তির্গতত। এই বিষয়ে অভিযুক্ত [ শান্জ্ঞ বাক্য এই-__“যে শক্তির 

দ্বারা সেঈ শস্তু পশুগণের ভূক্তি ও মুক্তি বিষয়ে শক্ত অর্থাৎ্ৎ সমর্থ, সেই চিদ্রুপ। 
আছা। শক্তিকে আমি সর্বাজ্মভাবে প্রণাম করি । বিশেষতঃ “স্বতন্ত্র কর্তা” 

এই পাণিনিক্ত্রান্ুপারে স্বাতত্ত্রাই কর্তৃত্ব । সেই স্বাতিন্ত্য শক্তিগত। এই বিষয়ে 

শক্তিন্থত্রে উক্ত হইয়াছে,-_“ন্ব তন্ত্রা অর্থান স্বাধীনা চিতি শক্তিই বিশ্বসিদ্ধির হেতু ।” 

শিবন্ুত্রে যে উক্ত হইয়াছে, --“চৈতন্তই আম্মা”, এই স্থলে ম্বাতন্ত্রের নির্দেশ 

করা হয় নাই এবং নপুংসকলিঙ্গ নির্দেশ করা হইয়াছে, এই জন্ত এখানে কর্তৃত্বাদি- 

ধর্শশৃন্ত চৈতন্ত বুঝিতে হইবে। | বলা বাহুল্য, “চৈতন্তম।ত্মা” লে আমা 

শিব ]| শক্তিশান্ত্রে প্রথম ত্র “চিতিঃ স্বতত্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতু” আর শৈব- 
শানে “নৈতন্তমাত্সা” এইরূপ উক্ত হইয়াছে বলিয়া শিব ও শান্ত উভয়ই চিং।” 

এই অভিযুক্তবাক্য শক্তি ও শক্তিমানের অভেদাভি প্রায়ে উক্ত হইয়াছে। 

ইহাই শৈবরহস্তের নিকর্ষ |” ভাক্কররাঁয় সৌভাগ্যভাঙ্করে [ ১০৬ পৃঃ] “বিছ্ি।- 
বিগ্ক।ম্বরূপিণী" ন।মনির্ববচনে বলিয়াছেন, 

“বিদ্বাঞ্চাবিষ্য।ঞ্চ যন্তছেদেোঁভয়ং সহ। 

অবিষ্থয়। মৃত্যু তীত্ব বিদ্যায় হমৃতম্খ্ুতে ॥" 

ইতি শ্রুতৌ প্রপিদ্ধে বি্কাবিছ্বো। বিগ্ভা স্বাম্মক্ধপং জ্ঞানম্ অবিগ্তা চরম- 

বৃত্তিরপং জ্ঞানম্। তছুভয়ং স্বরূপমস্।£। উক্তঞ্চ বৃহন্নারদীয়ে,_ 

তশ্য শক্তি; পর] বিষ্ঞোর্জগৎকারধযপরিক্ষম।। 

ভাবান্ডাবন্বরূপ! সা বিস্তাবিষ্চেতি গীয়তে ॥ 
ইতি। দেবীভাগবতেইপি,_ 

ব্রন্নৈব সাতিছুশ্রাপ। বিগ্যাবিগ্তান্বরূপিণী | 
ইতি | তত্রৈব স্থলাস্তরে-_ 

* শিশ্বনূত্র ভাষা বৃত্তি ও বার্তিকসহ কাশ্মীর হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। 
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“বিষ্ঞ/হবিছ্চেতি দেব্য। ছে রূপে জানীহি পার্থিব। 

একয়া মুচ্যতে জন্তরন্তয়া বধ্যতে পুনঃ ॥ ইতি” 
এই প্রমাণেও দেখা যাইতেছে--পরাশক্তিই অবিগ্ভারপে জীবকে বদ্ধ এনং বিদ্যা- 
রূপে মুক্ত করেন। 

সস্ততঃ কৌলজ্ঞান নিল ব্রঙ্গজ্ঞান। * ব্রঙ্গের স্ত্রীত্ব পুংস্ক বিভাগ নাই, 
অথব। তিনি স্ত্রী পুরুন মকলই। এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলিতেছেন -_ 

“ত্বং স্্ী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা! কুমারী ।৮ ৪1৩ 
“নৈব স্ত্রী ন পুমানেম ন চৈবাঁয়ং নপুংসকঃ1৮ ৫1১০ 

তাহার শ্ত্বীত্ব পুংস্বিভাঁগ না! থাকিলে৪ কৌলপাঁধকগণ তীহাঁকে শক্তিরূপেই 
উপাসনা করেন, ইহাই তাহাদের আঁচাঁর ৭ ! 

কৌলসাঁধকগণ বাহ্ পুজায় উপাঁপনাঁর অঙ্গরূপে পঞ্চমকার গ্রহণ করেন। 
মা, মাংস, মহত, মুদ্রা ঠমথুন, এই পাচটির নাম পঞ্চমকার $। এই 

পাঁচটি পদার্থের নামের আদিতে মকাঁর আছে বলিয়া ইহার নাঁম পঞ্চমকার | 

চাঁউলভাজা, চিড়া ভাজা, ছোঁলাঁভাজ! প্রভৃতি মদ্যের চাটনিরপে ব্যবহার 

করা হয়, ইহার নাম মুদ্রা। বৈধগাংস, মংস্য ও মুদ্রা অভক্ষ্য নহে, অতএব 

ইহা দেতু&০৫:্ধ কোন বিতর্ক নাই; কিন্তু মদা ও মৈথুন সম্বন্ধে বিহর্ক উপস্থিত 
হয়। কৌলপাপকের পঞ্চমকাঁর গ্রহণ বিষয়ে ত্রিপুরীমহোৌপনিষৎ বলিতেছেন, 

“পরিস্কতং ঝযমাদ্যং পলঞ্চ ভক্তানি যোনীঃ স্ুপরিষ্ক তানি । 

নিবেদয়ন্ দেবতায়ৈ মহুত্যে স্বাত্ীকৃত্য স্বকৃতী সিদ্ধিমেতি ॥৮ ১২ 

মর্মার্থ পরিক্ষতং ₹মগ্। ঝষম্-মব্স্য । পলম্-মাংস। ভক্তানি _ষুদ্রা। 

যোনী: মৈথুনজাত কুগুগোলোখ দ্রব্য। ন্ুপরিস্কতাঁনি -পাকাঁদি লৌকিক 

ক্কার ও মন্ত্রাদি অলৌকিক সংস্কার ছারা শোঁধিত। মঞ্, মাংস, মংস্ঃ 
মুদ্রা মৈথুনজাত কুগডুগোলোখ দ্রব্য, এই পাচ পদার্থ পাকাঁদি লৌকিক 

সংগ্কার ও মন্ত্রংক্গারাদি অলৌকিক সবস্কার দ্বারা শোঁধিত করিয়! পরাশক্তিকে 

নিবেদন করতঃ দেবতার প্রসদরূপে স্বপ়্ং আত্মপাঁৎ করিলে সাধক পিদ্ধিলাভ 

করিতে পারেন। 
সা? সপ 

লি সমস ৯০ সপ শি পপি শত সপ পাশ সপ 

* ইহ] কৌলে'গনিষদে প্রতপাদিত ভইবে। 

+ শক্তিতন্ব সমাকু হদরঙ্গন ন| হইলে কৌলমাধকের শক্তিউন'স৭'র কারণ মছন্ধে সম। 

জ্ৰান হইবে ন1। প্রবন্ধ ঠরে শল্তিতন্তবের সমাকৃ আ'লাচন! করিবার ইচ্ছা আছে। 

€. “মদাং মাংসঞ্চ মংস্তক্ক মুদ্! মৈথুনমেবচ | 

মকারপঞ্চকং দেখি দেবতা গ্রীতিকারকন্ ।” [ কৃপাশবতন্ব, ১৯৮৫ ] 
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এই শ্রুতির ভাষ্যে ভাঞ্চররায় বলিয়াছেন,--“ঝষো। মৎস্য; | পলং মাংসম্। 

ঝধশ্য।ছ্যং পরিস্ষতং প্রথমন্টোত্তিরং ছিতীয়মিত্যর্থঃ! তেন বষস্কৃতীয়ঃ। ভক্তানি 

বটক চণকাদি-মুদগাগ্ঠাত্সকাঁনি নানাবিধান্তন্ন/নি চতুথম্। যোনিপদং কুণ্ডগোলো- 

স্তববোপলক্ষণঃঃ তৎ পঞ্চমম্। যোন্ীরিতি বহুবচনং তু ক্ষত্রিয়া্দিকতিপয়- 

জাতিভেদাভিপ্রায়ম্। তছুপবৃংহণং কলাষ্টকাদিপদেন তন্তেষু দ্রষ্টবাম। চকাঁরঃ 
পঞ্চানীং সমুচ্চয়পরঃ। পলশ্য বধোত্তরং পঠিতস্তাপি বাং পূর্ববমাগ্ঘপদেন 
মকারাঁণ[ং ক্রমো বিবক্ষিতো। প্বন্ততে । মুখ্যালাভে প্রতিনিধিভিরঙ্চনন্ত সায়েন 
মপঞ্চকালাঁভেহপি “নিতাত্তমং প্রত্যবমৃষ্টি” ইতি কক্পস্থত্রেণ চ সিদ্ধত্বেশুপি পূর্বব- 
পূর্বালাভে সতি নোত্তরোত্তরস্থ মুখাস্ত লাভেইপি গ্রহণমিতি গ্োতিতম্। 

প্রথমমাত্রালাভেহপি চতুর্থন্ত নৈবেগ্ার্থমাঁবশ্যকত্বাৎ তাবন্মাত্রগ্র্ণং সম্প্রাদায়- 

লভঃম্। * *&€. ৯ ্ পরদেব তাতপ্পণমাত্র-পর্য্যাপ্রমাত্রস্থয 

লাভেঙপি ন প্রতিনিধিনা যাগঃ। বহির্যাগে স্বান্্ীকারন্য প্রতিপত্তিত্ধেন 

ল্লোপেহপি বাবকাভাবাদিত্যার্দিকন্ধ ষাচগ্ঠায়সিদ্ধমৃহনীয়মূ। সপরিস্কৃতাঁনি দৃষ্টা- 
না সস্কৃচানি। তে চ পাকার্দিরপা লৌকিকাঃ, শ!পমোচনাদিরূপা 

বৈদ্িকাশ্চ * বহবস্তপ্রেমু প্রসিদ্ধাঃ। “বহ্ল্পং বা স্বগৃহোক্তম্” ইতি স্তায়েন 
কল্পস্ত্রোক্রমাত্রা বা। মহত্যৈ দেবতায়ৈ মহাদেব্যে নিবেদয়ন্ যন্ডুম সুকৃতী 
বহির্।গকর্ত। তানি স্বাতীকৃত্য স্বয়মপি ভক্ষয়িত্! সিদ্ধিং যাগফলমেতি প্রাতি | 

পরম্পরসনূচ্চিত প্রথমাদিমপঞ্চকবতা! বাঁগেন মহাঁদেবী-দেবতীকেন ইট্টসিদ্ধিং 
ভ।বয়েং, ইতি বিশিপর্যযবসানাদিপ্রকারোতন্থর্য|গবিধিবদেনব ড্রষ্ুব্যঃ।” ইহার স্কুল 

£!২পর্য্য এই- মুখোর অলাভে প্রতিনিধির দ্বারা যাগের বিধান শাস্ত্রে আছে। 

পঞ্চমকাঁরের অভাবে তাহার প্রতিনিধি এবং সেই প্রতিনিধির দ্বারা বহির্যাগের 

বিন তন্ধে বু স্কানে উক্ত হইয়াছে । ভাঙ্করের উক্তির তাৎপর্য এই, পঞ্চমকার 

স্কলে মুখোর প্রাপ্ঠির সম্ভাবনা ন! থাঁকিলেই প্রতিনিপির দ্বারা কার্ধা করিবে, 

কিন্তু মুখ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে না।৭ প্রথম 

মকার অং মগ্যের অলভে অন্ত মকারের লাভ হইলেও তাহা গ্রহণ করিবে 
স্পট নত 

* পঞ্চমক'র সাধনের যে কল মন্ত্র হন্দরে বিহিভ হইয়াছে, সেই সকলগুলিই বৈদ্দিকমন্ত্র। 

1 খাহার মুখা পঞ্চমক রে অধিকার নাই, তিনিও প্রতিনিধির দ্বারা বহুযাগ করিবেন ন', 

হ৯'৪ ভঞাঙ্গর রায় অগ্যত্র বলিয়'ছেন, নপ1--“দক্ষিণ মার্গ।চ্চনেহপি করণাদেরেব করণত্বাৎ 

বীহিঘব:য়'রিব নৈকলিকদ্রবা!স্তরবিধানাভাবাৎ। গুন্যোদনাদীন।ং প্রতিনি ধতেন মুখা'লাভ এব 

5তাধিকারাৎ। “শল্তঃ প্রথমকমস্ত নানুকল্পং সম:চরেৎ” ইতি নিষেধবলেন প্রথমাধিকাগ্রিণ 

ভভরানুান।বোগংৎ1” [ বামকেম্বরতন্্রটীকা, ১1১৭২ ] 
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না, অন্কল্পের দ্বারাই কার্ধ্য করিবে। চতুর্থ মকার মুদ্রা অর্থাৎ তওুল, চণক, মুদগ 

প্রভৃতির নৈবেগ্ঠর্থে প্রয়োজন হয়, অতএব প্রথম মকারের অলাভেও 
নৈবেদ্যার্থে চতুর্থ মকার গ্রহণ করিবে। কেবল পরদেবতার তর্পণের উপযুক্ত 

মুখ্য দ্রব্যের লাঁভ হইলেও প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে না, মুখ্যের দ্বারাই কার্ধ্য 
করিবে । আত্মসাৎকরণের লোপ হইলেও বাঁধা হইবে ন|। এই বিষয়ে কুলার্ণৰ 
তন্ত্রও বলিয়াছেন 2০)/০। | 

“মতন্য-মাংসবিহীনেন মছযনাপি ন তপয়েহ। 

ন কুর্যযাৎ মংস্যমাংসাভ্যাং বিনা দ্রব্যেন পুূজনম ॥” 

মং্ন্যমাংসের অভাব হইলে কেবল মগ্যের দ্বারা তর্পণ করিবে না, আবার 

মগ্ের অভাব হইলেও মহংস্য মাংসের দ্বারা পূজা করিবে না। এইরূপ স্থলে 

অন্থকল্প গ্রহণ করিবে। 

ধাহারা পঞ্চমকারের আধ্াঁত্িক্ক ব্যাখা! করিয়া বাহা পঞ্চমকারকে উড়াইয়। 

দিতে চাঁন, তাহার! কর্ণাটদেশীয় চতুর্ববেদবিৎ অগ্মিহোত্রী ত্রাঙ্গণ ভাঙ্কররায়ের 

এই উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিবেন । 

তম্শান্সেই নানা স্থানে পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া 

যায়, তা সত উদদে্য আছে। কৌলমার্গের প্রথম অবস্থায় পূজার 
আবশ্যর্তী আাঁছে, তাহাতেই বাহা পঞ্চমকাঁর গ্রহণ করিবে, ইহাই মূল শ্রুতি 

ও ভাঙ্কররাঁয়ের ভাস্গের মর্ম । 

তগ্রশান্ত্ে বাহাপূজার অঙ্গীভূত প্রাতোক ক্রিয়ারই বাসনা অর্থাৎ কোন্ ক্রিয়া 

কিরূপ ভাবন। করিম! করিবে, তাহার বিধান আছে । পঞ্চমকারবাসনা সম্বন্ধে 

কুলার্ণৰ তন্ত্র বলিতেছেন, 

“ক্রীপ্তরোঃ কুলশান্ত্রেভযঃ সম্যগ.বিজ্ঞায় বাসনাম্। 
পঞ্চমুদ্রা নিষেবেত চান্তথা পতিতো! 'ভবেহ ॥”৫1৯১ 

“লিঙ্গ ত্রয়বিশেষজ্ঞঃ ষড়াধারবিভেদকঃ। 

পীঠস্থানাঁনি চাগত্য মহাঁপদ্নবনং ব্রজেৎ ॥ 

আমূল।ধারমাব্রঙ্গরন্ধ,ং গত্বা পুনঃ পুনঃ | 

চিচ্চন্দ্রকুগুলীশক্তিসামরস্য সুখোদয়ঃ ।। 

ব্যোমপন্ক জনিম্বন্দসুধাপানরতো নরঃ। 

পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখড়েগন যোগবিৎ ॥ 

পরে লয়ং নয়েচ্চিত্তং পলাশী স নিগগ্ভতে । 
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মনস! চেন্দ্রিয়গণং সংযম্যাতআ্মনি যোজয়েহ ॥ 

মংস্যশী স ভবেদ্দেবি শেবাঃ প্্যঃ প্রাণিহিংসকাঃ | 

আপ্রবুদ্ধা পশোঃ শক্তিঃ প্রবুদ্ধ। কৌলিকন্ত চ ॥ 
শক্তিং তাং ম্বয়েদযস্ত স ভবেং শক্তিসেবকঃ। 

পরাশক্যাত্মমিথুনসংযোগানন্ত্রনি্রঃ ॥ 
ষক্গান্তে মৈথুনং তৎ স্য।দপরে স্্রীনিবেবক|ই | 

ইত্যাদি পঞ্চমুদ্রাণ|ং বালন1ং কুলনায়িকে ॥ 

জ্ঞাত্ব। গুরুসুখান্দেবি যঃ সেবেত স মুচ্যতে 1” [৫1১৯৫-১১৩ ] 
মর্্-_শ্রীগরু ও কুলশান্্র হইতে পঞ্চতত্বের বাসনা সম্যক অবগত হইয়া 

পেবা করিবে, অন্তথা পঠিত শইতে তয়। লুযুয্ামধ্যগত লিঙত্রয়সন্বন্ধে 

বিশেষজ্ঞ এবং ফট্চক্রভেদে সমর্থ সাধক সুযুক্/পথে মূলাধার হইতে ক্রঙ্গরন্ধ, 
পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ গমন করত সহস্রারগত পীঠস্থানে গমন কাঁরয়া, তথায় মহা- 
পদ্মবনে প্রধেশ করিবেন। তথায় চৈতন্ত অর্থাৎ পরমাআ। বা পরশিবরূপ চন্দ্র ও 

কুগুলী শক্তির সামরশ্যজনিত আনন্দে বিভোর হইয়! স্হআীরপদ্মনিঃহ্ত সুধা 

পান করিবেন। যে সাধক বাহপূজাঁয় সুরাকে উক্তরূপ ভাবনার দ্বারা সেই 
ন্ধারূপে কল্পনা করিয়া মেবন করিতে পারেন, তীহার ইহা মুন নহে__ 

সুধপান। এইরূপ ভাবনায় অশক্ত সাধক সুরাপাঁন করিলে ওজ্জন্ত পাপী 

হইবেন। যে সাধক জ্ঞানরূপ খড়েগর দ্বার পাপ-পুণ্যরূপ পশুকে হনন করিয়া 

পরমাম্ম/র় লীন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মাংসাশী। এইরূপ ভাবনায় 

আশক্তের মাংন ভক্ষণ পাপজনক। যিনি মনের লহিত ইন্দ্রিযগণকে সংযত করিয়া 

পরমাত্মায় লীন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মহংস্যাশী। এইরূপ ভাবনায় 

অসমর্থ সাধক মংন্তাভক্ষণে পাপী হইবেন। পশু সাধকের শক্তি অপ্রবুদ্ধ, কৌল- 

সাধকের শক্তি প্রবুদ্ধ, যে সাধক সেই প্রধুদ্ধ শক্তির সেবা করেন, তিনিই প্ররৃত 

শক্তিসেবক। [ ইহা চতুর্থ মকাঁর মুদ্রার ভাবনা, শক্তিই মুদ্রারূপা, এই প্রকার 
ভাবনা করিয়া মুদ্রা সেবন করিতে হইবে । ] যে সাধক পরাশক্তি ও পরমশিব” 
উভয়ের মিথুনের সংযোগজনিত আনন্দে বিভোর হইয়া অবস্থান করেন, তিনিই 
প্রকত মৈথুনসেবক। বাহপৃজাঙ্গ মৈথুনে যিনি উক্ত প্রকার ভাবনা করিতে 

পারেন, তিনিই প্রকৃত কৌলসাঁধক, অন্তথ। পাপী হইবেন। গুরুর নিকট পঞ্চ- 
মকারের এই প্রকার বাসন! অবগত হইয়া ঘিনি সেবন করেন, তিনিই মুক্ত হইতে 
পারেন । 

কুলার্বের এই বচনগুলিই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যার ভিত্বি। 
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এই বচনগুলির উপক্রম উপসংহার পর্যালোচনা! করিলে স্পষ্টতঃই উপলব্ধি হয় 

যে,_এই বচনগুলি বাহা পঞ্চমকারের বাসনা ব। ভাবনা প্রতিপাঁদক মাত্র । 
তবে অন্তর্ধাগনিষ্ঠট সাধক বাঁহযাগ পরিত্যাগ করলে তাহার বাহ পঞ্চমকারের 
গ্রয়োজন হইবে না, ইচ্ছাপূর্বক সেবন করিলেও দেষ হইবে না । 

পঞ্চমকার সেবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরশুরাম [ সেতুবন্ধ ও সৌভাগা 

ভাক্করধূত ] কল্পহ্ত্রে বলিয়াছেন” 

“আনন্্ং ব্রঙ্গণে। রূপং তচ্চ দেহে বাবস্থি হুম্। 
তস্তাঁভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারান্তৈরথ|চ্চনম্ ॥”* 

আনন্দ ব্রঙ্ের রূপ, সেই আনন্দ দেহেই অবস্থিত, পঞ্চমকাঁর সেই আনন্দের 

অভিব্যপ্রক, এই জন্ত পঞ্চমকারের ছারা দেবীর আচ্চনা বিহিত হ্ইয়।ছে। 

কুলার্ণৰ তন্ত্র বলিতেছেন” 

“মানন্দং ব্র্গণো! রূপং তচ্চ দেহে বাবস্থিতম্। 
তন্তাভিব্যঞ্জকং মগ্ধং যোগিভিন্তেন গীয়তে 1৮ ৫1৮5 

আনন্দ ব্রন্গের রূপ, সেই আনন্দ দেহেই অবস্থিত, »গ্য সেই আনন্দের আভি 
ব্যঞ্জক, এই জন্ত যোগ্রিগণ মগ্ধ পান করেন। 

বস্তঃ ঃধঞ্চমকার সেবনে ঘে আনন্দের স্ফরণ হয় তাহাতে বিপ্রতিণত্তি 

নাই। রবি পঞ্চমকার সেবনে যে আনন্দ ভয়, শাহ ভমোগুণজন্ত মৌহ- 

ভাবসংশ্রিষ্ট। এই জন্ নিন্দিত । মগ্ঘ।দিতে মোহিনী ও আনন্দদায়িনী, এই দুইটি 

শন্তি আছে। মোহ ঠমোগুণের ধর্ম ও আনন্দ সত্তুণের ধর্ম, ইহা সর্ববসন্মত | 

অতএব মগ্ঘ।দিতে সত্বগুণ মাছে, কিন্ধ তাহা তমোগুণে আবুত। মন্(দিসংগ্কারের 

দ্বারা তমোগুণের আবরণ অপসারিত করিলে সত্তগুণের বিক।শ হয়, অতএব এই 

প্রকার সংস্কৃত দ্রব্য সেবনে আনন্দমাত্রেরই স্ষরণ হয়, চিত্তমোহ হয় না। এই 
হেতু এইরপ দ্রবা সেবনে মনের স্কেরধ্য, মন্ত্রাথস্ফূরণ ৪ ব্রঙ্গানন্দের স্করণ ভয়। 

এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই কুলার্ণব তন্ন বলিতেছেন. | 

“মবয়োঃ পরম।কারং সচ্চিদানন্দলক্ষণমূ। 

কুলদ্রব্যোপভোগেন পরিস্ক'রতি নান্তথা |” ৫1৭২ 

“মন্ত্রপু ৩ কুলদ্রব্য গুরুদেবার্পিতং পরিয়ে । 

যে পিবন্তি জনান্তেষ।" স্তন্তপানং ন বিগ্ভতে |” ৫1৭৬ 
পাপা শা পাটানি 

শা পাশ উহ ০০ 

* পরশ্ররামকল স্তরে (১17২) “আনন্দং ব্রন্মণা রূপ" ন্তচ্চ দেহে বাবিত" ভশ্যান্ভডিবাগ্রকঃ 

পর্চমক'রান্থৈরঙ্চনং গুপা? প্রকট নির5১” এইরূপ পন দেখিতে পাওয়া বায় 
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“মন্ত্রস্কারসংশুদ্ধামৃতপানেন পাব্ধতি। 
জায়তে দ্েবতাঁভাবো ভববন্ধবিমোচকঃ ॥” ৫1৮৩ 

“মন্ত্রাথক্ষরণার্থায় মনসঃ স্কে্যহেতবে। 
ভবপাশনিবৃত্ত্যর্থং মধুপাঁনং সমাচিরেৎ ॥” ৫1৮৭ 

[ আবয়োঃ শিবশক্ত্যোঃ ]। কুলদ্রব্য | সুরা ] সেবনে সচ্চিদানন্দন্বরূপ শিব- 

শক্ত্যা ত্বক ব্রঙ্গভাবের ক্ষরণ হয়। মন্ত্রপূত কুলদ্রব্য গুরু ও দেবতাঁকে অর্পণ করিয়া 
প্রসাঁদস্বরূপ সেবন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। মন্ত্রসংক্কারের দ্বারা পবিত্র 

মগ্ধ পান করিলে চিত্তে দেবতাঁভাবের উদয় হয়, ইহাই মুক্তির জনক। মন্্রার্থের 
স্ক,রণ, মনের স্থ্রধ্য ও ভবপাঁশনিবৃন্তি অর্থাং মুক্তির জন্য মধু অর্থাৎ মগ পান 

করিবে। 

স্থৃতিশান্ত্রে ম্চ অতিশয় অপবিত্র বলিয়া! কথিত হইয়াছে, ত্রাঙ্গণেন্ন সুরাপানে 

প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্ত ; ঈদৃশ অপবিত্র মঞ্চ মন্তরংস্কারে কিরূপে পবিত্র হইবে? 
এইরূপ তর্ক হইতে পারে না, যেহেতু মন্তরশক্তি অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্ত! বা তর্কের 
অতীত । এই বিষয়ে ভগবান শঙ্করাচারধ্য শারীরকভাষ্যে [২১1২৭ ] 

বলিয়াছেনঃ 

"লৌকিকানাঁমপি মণি-মন্্রোননি প্রভৃতীনাং দেশ-কাল-নিমিতরছ্ত্যবশ। ২ 

শক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিবয়] দৃশ্রান্তে। তা অপি তাবনোপদেশমন্তরেধ 

কেবলেন তর্কেণ আবগন্: শকান্তে অস্য বস্তন এতাবত্য এতংসহায়া এতদিষয়া 

এন্তপ্রয়ৌজনাশ্চ শত্তিয় ইতি। +** শথাঁচাহুঃ পৌরাঁণিক1ঃ-- 

'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাঃন্তর্কেণ যৌজয়েৎ। 

প্রকৃতিভ্য: পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।” ইতি ।” 

ইহার মর্দধ এই_-লৌকিক ব্যাপারেও দেখ! যাঁয়। দেশ-কাঁল-নিমিত্তের 

বৈচিজ্রাবশতঃ মণি মন্ত্র ওষপি প্রভৃতির শক্তির দ্বারা পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক 

কাধ্য হইয়া থাকে । সেই শক্তি উপদেশ ভিন্ন কেবল তর্কের দ্বারা অবগত 

5এয়া যাঁয় না। এই বিষয়ে পৌরাঁণিকগণ বলেন_যে সকল ভাঁৰ অচিন্ত্য, 

তাহাকে নিয়। তর্ক করিবে না। যাহা প্রকৃতি অথাঙ প্রত্ক্ষ দুষ্ট বস্তন্বভাব 

হইতে অন্তরূপ, কেবল উপদেশগমা, ভাহাই অচিন্ত্য। পরশুরামও9 কক্গন্থত্রে 

(১৮) বলিয়াছেন,__“মন্ত্রীণ|মচিন্ত্যশক্তিতা”। বর্তমান সময়েও যাহারা 

ম্্রশক্তির ছার! অগিস্তস্ভনাদি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এমন অবিশ্বাসীও 

মন্ত্রশক্তির বোধ হয় অপলাঁপ করিতে পারিবেন না। 



৩৪1 €জীলমারহত 
মন্ত্র চেতন পদার্থ। এই বিষয়ে ভান্কররায় সৌভাগ্যভাক্করে [ ৯৬ পৃঃ] 

বলিয়াছেন--“ন চ তেষাং [ মন্ত্রাণাং ] জড়ত্বমিতি শঙ্ক্যম্। শব্বরূপশরীরাণাং 

জড়ত্বেহপি শরীরিণামন্মীকমিৰ চেতনত্বোপপত্তে£1” যেমন আমাদের দেহ 

জড়, কিন্তু তদধিষ্ঠিত আত্ম! চেতন, সেইরূপ মন্ত্রের শব্দরূপ শরীর জড় হইলেও 
তদধিষ্ঠিত দেবতা চেতন। কিন্ত এই মন্ত্রাধিষ্তিত টৈতত্ত অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে, 

সাধনার দ্বার! তাহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া লইতে হয় । যে সাধক মন্ত্রটৈতন্ত প্রবুদ্ধ 
করিতে অসমর্থ, তাহার মন্ত্রপাঁঠে দ্রব্য পবিত্র হইবে না। সাধক প্রথমতঃ 

গুরুকতৃক শোধিত দ্রব্য সেবন করিবেন, পরে গুরূপদেশে ক্রমে মন্ত্রশক্তি লাভ 

করিয়৷ নিজে শোধন করিবেন |* 

অসংস্কৃত অপবিত্র দ্রব্য সেবন সম্বন্ধে কুলার্ণব তন্ত্র বলিতেছেন, 

“অসংস্কৃতং পিবেদ্দ্রব্যং বলাৎ্কারেণ মৈথুনম্। 
স্বপ্রিয়েণ হতং মাংসং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥” 

যে অসংস্কত মগ্ ধান করে, বলপুর্বক মৈথুন করে ও নিজের প্রীতির জন্ পশু 

হনন করিয়! মাংস ভক্ষণ করে, তাহার দেহান্তে রৌরব নরকে বাস করিতে 

হয়। 

ইশ রাথবেন্ত্ ভট্যাচার্ধা নামে একজন নাধকশ্রেষ্ঠ আবিভূত হইয়'ছিলেন। পূর্ণা, 
নন্দ গিরির পরে ই'হার মত সাধক আমাদের বংশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। বুদ্ধদের মুখে 

ইতর নন্ব্ধে এই গলটি শুনয়াছি_ই হার পুত্র শিহার পুস্তকে একটি মন্ম দেখিতে পান; 

এই মন্ত্রের ঘ্ব'রা কুমড়া অথবা শ'সা অভিমন্তিত করিয়া দিল কিছুতেই তাহ] কটা যাইবে না। 

পিত'র নিকট উপদেশ না লইয়!ই তিনি সেই মন্ত্র আয়ত্ত কয়িলেন এবং গপহার পুস্তুকে আবস্থিতি- 

হেতু মন্ত্রশক্তিতে তীহার ক্ছুমাব অবিশ্বাম হইল না, ণিজে পরীক্ষা! কর!ও প্রফোজন বোধ 

করিলেন না। বুক্ত রূকি দেখাইয়া প্রণংসাপ্র'প্তির ভাশায় প্রতিবেশীদের দরবারে উপহৃত হইয়| 

মন্ত্রশক্তি দেখ'ইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন । একটি কুমত্য! আনীত হইল, ভিন অভিমত করিয়া 

দিলেন, সামান্য দত্রের দ্বারাই তাহ! ছন্ন হই£] গেল ; তিনি অতিশয় লক্ষিত হঈছেন। এই 

সময় ঘটন।চক্রে রাঘবেন্্র ঠাকুর তগ!য় উপস্থিত হইয়] বিনরণ জানিতে গারিয়া স্বয়” একটি কুমডা 

অভিমস্থিত করিয়া দিলেন, ভাহ। কিছুতেই কাঁটা গেল না। তথন হিনি পুত্রকে বলিজেন-ম্ধ 

্রবুদ্ধ না করিয়া মন্ত্রশক্তি দেখ'ই'ত গেলে লে।কের নিকট এইবূপ উপহসিত হইতে হয়; বিশেষতঃ 

সাধকের বুজরুকি দেগ!ন নিান্ত অকর্তবা, ইহাতে শতিহানি হয়। আজ মংগ্বর মর্ধা।?1 ও 

চোষার সম্মান রক্ষার জন্ত আম।কে এই বুজ,রুক দেখাইতে হইল। এই স্থলে দেখ। যাঁয়_. 

একই মন্ব, পুত্র অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া নিশ্বল এবং পিতা প্রবুদ্ধ অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া 

স হইলেন। বর্তম]ন ক!লেও অনেকেই দেখিতে প|ন-_-একই সর্পদ্ট ব্যক্তিতে একই মন্ত্রে 



কোৌপমার্স-রহস্ত ৩৪ 

ধিনি কৌলজ্ঞান' লাভ না করিয়া কেবল ভোগবৃত্তিচরিতার্থে কৌলাচায় 
গ্রহণপূর্বক কুলদ্রব্য সেবন করেন, তিনি মহাপাতকী ও সর্বধর্বহিষকত। তথাচ 
কুলার্ণবে,__ 

“কৌলজ্ঞানে হাসিত্বো বস্তদ্রব্যং ভোক্মিচ্ছতি। 
স মহাপাতকী জ্ঞেয়ঃ সর্ববধর্মবহিষ্ক তঃ॥” ৫৯৫ 

“সেবেত মধু-মাংসানি তৃষ্ণয়া চেৎ সপাতকী।” ৫1৮৬ 

“সেবেত স্বস্ুখার্থং যে! মগ্যাদীনি স পাতকী।” ৫1৮৮ 

পূজাকাল ভিন্ন অন্ত সময়েও কুলদ্রব্য সেবন করিবে না। তথাচ কুলার্ণবে__ 
“মধস্য-মাংস-সুরাদীনাং মাদকানাং নিষেবণম্। 

যাগকালং বিনান্তত্র দূষণং কথিতং প্রিয়ে 0৮ ৫1৮৯ 

ব্রিপুরাঁমহোঁপনিষৎ কুলদ্রব্যসেবনের ফল বলিতেছেন, 

“পরিক্রতা হবিষ পাবিতেন প্রসঙ্কোচে গলিতে বৈ মনস্তঃ। 

সর্ধঃ সর্বস্ত জগতো বিধাতা ধর্তা হর্তা বিশ্বরূপত্বমেতি ॥” 

মন্ত্রংস্কারের দ্বারা পবিভ্রীকৃত হুবিঃ অর্থাৎ দেবীপৃজাশেষভূত কুলদ্রব্য 
পানের দ্বারা মন হইতে জাত আত্মার পরিচ্ছিন্নভাঁব দূর হইলে অর্থা পরমাত্মা 
ও জীবায্মার ভেদজ্ঞান দূর হইলে সাধক সর্বময় অর্থাৎ সর্বজগদু ক্ষটিকর্তা, 
পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা হইতে পাঁরেন:; এমন কি, সাধক রর হইতে 
রঙ্গ! পর্য্যস্ত সমস্ত বিশ্বকেই অহংরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন। অর্থাৎ ভেদ 
জ্ঞ/ন সম্পূণ দূরীভূত হইলে সাধক তখন আর নিজের দেহস্থিত জীবাস্মাকেই 
“আমি” বলিয়া মনে করেন না, বিশ্বকেই তিনি “আমি” বলিয়া মনে করেন। 

ইহার ভাষ্যে ভাক্কররায় বলিয়াছেন, 

“কর্শমার্গজ্ঞানমার্গ-ভক্তিমার্েযু ভচ্ছাস্তরপ্রবন্তকৈঃ প্রণালিকাঁঃ নানাবিধাঃ 
পরম্পরবিলক্ষণা উক্তাঃ। তাঃ সর্বধা অপি ছুঃসাধ্যাশ্চিরকাঁলফলপ্রদা ইতি 

তচ্ছান্্ববিদাং স্পষ্টমৈব। অত্র তু দ্রব্যন্বীকারৈরা বর্তমা নৈরুল্ল/সপরম্পরৈব 
প্রণালিক।। তত্র প্রৌটঢোল্লাসপর্য্স্তং সময়াচারকৃতা৷ ধর্শাস্তদন্তোল্লাসে যাথাকাম্যং 

চরমোল্লাসে ব্রঙ্গস্ব্ূপতেতি । তথাচ কল্পস্থত্রম-_“আরস্ত-তরুণ-যৌবন-প্রোঢ- 
নদস্তোন্নতনবস্থোলাসেযু, প্রোঢাস্তং সময়াচার£ ততঃ পরং যথাকামী" ইতি *।. 

- পি শিশিপিশী শশী ০ পপ পা আসপাপপীত শ স 
শপ জপ শা শপসদ পা পাপা 

প্রধোগে এক রোজা নিকষ হয, অন্ত য বোজা সফলকাম হয়। এহ সকল দৃ্টফলে মন্্ব ও ্রবৃ্ হইল 

ক ন।, প্রয়েগের দ্বার। জান! যায়, দ্রব্যশুদ্ধি অদৃষ্ট, এই বিষয়ে মন্প্রবোধ গুরূপাদণ ভিন্ন জানিবার: 

উপায় ন'ই। 
* পরশুরামকলন্ুুত্র, ১০1৬৮ । 
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'উল্লাসসপ্তকলক্ষণ।নি কুলাবাদিষু প্রষ্টব্যানি। যগ্পি প্রতিদিনং ব্রন্গস্ব্ূপতা- 
বাণ্তির্জায়ত এব, তদানীং মনসো বিলীনত্বাৎ, তথাপ্যবিগ্ভাপরিণামবিশেষরূপয়। 
নিদ্রয়৷ সংবলিতত্বান্ন সা পুকুযার্থঃ। নিদ্রারাহিত্যেন তাদৃশী দশ! তু পুরুষার্থ এব, 
যাং জ্ঞানভূমিকাধু নপ্তমীং মন্তস্তে জ্ঞানিনঃ | যাঁঞ্চ নির্ব্বিকল্পকসমাঁধিত্বেন 
ব্যবহরস্তোইন্থভবস্তি যোগিনঃ। সৈব দশা উন্মনোত্তরানবস্থারপোলাস্ইপি 
যোগিভিরমুভূয়তে । তদুক্তম্__ 

'আনন্দং ব্রঙগণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্। 
তস্তাভিব্যঞ্জকং দ্রব্য ষোগিভিস্তেন গীয়তে ॥” 

ইতি। কঙ্গন্থত্রে তু 'তন্তাভিব্যগ্রকাঃ পঞ্চ মকারাঃ ইত্যন্তম্। পরস্ত তদেব 
দ্রব্যমষজ্জ।ঙ্গমপবিত্রঞ্চে গীতং তদ। পুরুষার্থনিষেধবৃত্ত্য। পাঁপেন প্রতিবন্ধান্ন তাং 
দশামুৎপাদয়িতুং ক্ষমম্। মন্ত্র: পাবিতং হবীরূপমেব তু সগার্দিদশীমুৎ্পাদয়তি। 
তদুক্তং সময়াচীরস্থাতী,__ 

'আসংস্কৃতং পশোঃ পানং কলহোদ্বেগপাপকৃহ। 

মন্ত্র-পুজ1বিহীনং ঘং পশুপাঁনং তদেব হি॥ 

পশুপাঁনবিধৌ পীত্বা বীরোহিপি নরকং ব্রজেহ। 
স্কৃতং বোধজনকং প্রায়শ্চিত্তঞ্চ শুদ্ধিকূহ ॥ 

নন্থাণাং স্কুরণং তেন মহাপাঁতকনাশনম্। 

আযুং শ্রীঃ কান্তিসৌভাগ্যং জ্ঞানং সংস্কতপানতঃ ॥ 
মষ্টৈশ্ব্যযং খেচরত্বং পশনং বিধিবজিতম্ 

সৌত্রামন্তাং কুলাচারে মদিরাং ত্রাঙ্গণ: পিবেৎ ॥ 

অন্ধত্র ব্রাঙ্গণঃ পীত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাচিরেৎ।, 

ইত্যাদি । পরস্ত-_ 

'বরং প্রাণ।ঃ প্রগচ্ছন্থ ব্রাঙ্গণে| নার্পয়ে সুরাম্। 

ব্রাঙ্গণে। মদিরাং দত্ত ব্রাঙ্গণ্যাদেব হীয়তে ॥। 

ইন্য।দি-শক্তিসন্গন-তন্থরাজাদ্রিবচনৈনি ঘিদ্ধত্বাদিহা দর্শপ1শনিরসনেো।পায়ঃ সং 

সম্প্রদায়াদেববগন্তব্যঃ ! ব্যবস্থাপ্রকারাশ্চ কৌলোপনিষদ্ত|য্হম্ম[ভি: 
প্রদর্শিতাঃ। ততশ্চ ভদধিকারিণাধ তাঁদুশৈরুলা সৈরন্তঃকরণ।বচ্ছিন্নস্য জীব! 
আনোশহংকরণোপ।বিকৃতসঙ্গে।চাপ্নয়ে সতি ব্রঙ্গভাবে সতি কিমবশিষ্যতে 1 

ন চ দ্রব্যোল্লাসস্যাগমাপারিত্বেন ন তাবতৈব কুতার্থতেতি বাচাম। অস৷ 
পর্যযচ্যোগন্ত সমাধাবপি তুল্যহ্াঘ। অথ তত্র পবননিয়মনাদিভিরুপাঁমৈ: 
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পুনঃ পুনঃ সমাধিপ্রবেশেন চিরাভ্যাসপাঁটবেন কতিপয়দিবসোত্রং বিনাপি 
পবননিরোধং সার্বকালিকঃ সমাঁধিরংপদ্যতে। সমুদ্রে নৌকামারুহা গচ্ছতাং 
তৎকল্লোলৈঃ ক্ুচিরমান্দোলিতবতাঁং নোৌকাঁবরোহণেহপ্যান্দোলনাঙ্গবৃত্তিদর্শনা- 
দিতি চে, তুল্যং প্রকৃতেহপি । সংস্কততদ্বব্যপানজন্তোন্ন্তবস্থাভ্যানপাটবেন 

বিনাপি দ্রব্যং কতিপয়দিবটৈঃ তাদৃশদশায়া অকত্রিমায়াঃ সিদ্ধেঃ ।” 
“অক্ষরার্িস্ত-_-পাঁবিতেন মন্ত্রসংস্কারসংস্কতেন হবিষ! দেবীপুজাঁশেমভূতেন 

পরিস্রতা পীয়মানেন মনস্তঃ অন্তঃকরণ।জ্জাতে সন্কেচে আত্মন; পরিচ্ছেদ 

প্রগলিতে নির্বযখানাদ্্বিলীনে সতি উন্মন্ল্লাসোত্তরানবস্থায়ামিতি যাবৎ ॥ 

বৈ নিশ্চয়েন সর্ববঃ সর্ব|গ্রকো। ভবতি। তেন স্বাত্বৈেকবিষরক-নির্বিকল্প ক-বৃত্তি- 

জন:কো মদ এবাঝ্তর্য(গবিধায়কব।ক্যে ধাত্র্থ ইত্যুপসংহৃতং ওবতি। অনেনৈ- 
বাঁশয়েন তন্ত্রে মত্তশ্থয বহুব্ধিতা গ্রতিপাছ্ভতে- 

'রমন্তে কামুক মত্ত মত্তঃ কুপ্যতি কোপনঃ। 

গায়ন্তি গাঁয়কা মন্তা মত্ত! ধ্যায়ন্তি কোপনঃ॥, 

ইতি। তেন যোগবিশেযোহপ্যে তৎসহায়ত্েন।ক্ষিপ্তঃ| সর্ব।ত্বকত্মেব বিবৃু 

ণোতি-সর্বদ্য জগতে। বিধাতা ব্রঙ্গ।, ভর্ত| বিষুঃঃ, হত্ত। কদ্রঃ, স এব ক বহুনা” 

দাল-দাশ-কি তবাদি প্রাণিমাত্ররূপঃ স এব ভবঠীত্যাহ_ বিশ্বরূপত্বমেতি । স্টরীর- 

পাতস্ব প্রারবধবশাদ্যদা! কদ[পি যত্র কাপি ভবতু ন তাঁবতাইপস্য কোহইপি 

বিশেন; কুঙকত্যত্বাদতি ভাবঃ| উক্তঞ্চ কল্পহুতে-ইখং বিদ্িতা। বিধিবদনু- 

ঠিতবতঃ কুলনিষ্ঠশ্য সর্বতঃ কশুকৃত্যতা শরীরত্য।গে শ্বপচগৃহ-কাশ্ঠোনন্তরং স 

জীবশুক্ত+” ইতি 1৮৯ 

মন্__কন্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গে সেই সেই শীস্বের প্রবর্তকগণকতৃকি 

পরম্পর বিসদৃশ নানাবিধ প্রণালী উক্ত হইয়াছে। সেই সকল প্রণালী দুঃসাধ্য 

এবং বনৃকাঁলে ফলপ্রদ্ন, ইহা সেই সেই শান্স যাহারা জানেন, তীহারা স্পষ্টই 

বুঝিতে পারেন। কৌলমা্গে পুনঃ পুনঃ কুলদ্রব্য সেবনের দ্বারা উল্লাসপরম্পরাই 
প্রণালী। তাহাতে প্রৌঢ উল্লাস পর্যান্ত সময়াঁচারকিতধর্ম, তদস্তোলাসে যথেচ্ছা- 

চারি £, এবং চরম অর্থাৎ উন্মনী ও অনবস্থ! উল্লাসে ব্রলম্বরপতান | পরশুরাম- 

রুশ তান্ত্রিক ] কল্পহ্ত্রে উক্ত হইয়াছে--আরস, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, তা্ত, 
উন্মনী. অনবস্থা, এই সাতটি উল্লাসের মধ্যে প্রো উল্লান পর্যান্ত সময়াচার, 

তাহার পর যথেচ্ছাচারী। এই উল্লানসপ্রকের লক্ষণ কুতার্ণবতত্ত প্রভৃতিতে 
পাশ সি শী শিট ৯ শি শী পন 

* পরশুরামকণ্লস্থ ত্র, ১*.৮২ 
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জরষ্টব্য। যগ্পি: গ্রতিদিনেই [ কুলগ্রব্যপানে উল্লাম জম্মিলে] সেই সময়ে 
মনের বিলয়হেতু ব্রঙ্গস্বর্ূপতা লাভ হয়, তথাঁপি অবিগ্ভার পরিণামবিশ্ষরূ্প 

নিদ্রাকতক সন্বলিতত্ব হেতু অর্থাৎ নিদ্রায় তাহার ব্যাঘাত জন্মায় বলিয়া তাহ! 
পুরুষার্থ নহে। নিদ্রারহিত অবিচ্ছিন্নরূপে তাদৃশী অবস্থাই পুরুযার্থ। জ্ঞানিগণ 
এই অবস্থাকেই জ্ঞানভূমিকার সপ্তমী ভূমিকা মনে করেন। যোগিগণ এই 
'অবস্থাকে নির্ধথিকল্প মমাধি বলেন। ষোঁগিগণ [ কুলদ্রব্যপাঁনে ] উন্মনী উল্লাসের 

পর অনবস্থারূপ উল্লাসে এই অবস্থা অনুভব করেন। ইহা [ কুলার্ণবতন্ত্রে] 

উদ্ত হইয়াছে__ 
আনন্দ ব্রঙ্গের রূপ, সেই আনন্দ দেহে অবস্থিত আছে, কুলদ্রব্য সেই 

"আনন্দের অভিব্যঞজক, এই জন্ত যোগিগণ কুলগ্রব্য পান করেন। 

কল্পস্থত্রে “তন্যাভিব্যঞ্কাঃ পঞ্চমকারাঃ” এইরূপ পাঠ আছে। পরম্থ সেই 

কুলদ্রবা অযজ্ঞাঙ্গ এবং অপবিভ্ররূপে গীত হইলে পুরুষাঁথের প্রতিরোধকত্বহেতু 
পাপ জন্ম(য় বলিয়! প্রতিবন্ধকতা! হেতু সেই অবস্থা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। 
এন্ত্রসংস্কারের ঘ।রা পবিত্রীকৃত হইয়া হবিঃ রূপ হইলে সমাধি অবস্থা উত্পাদন 

করিতে পাঞুর। সময়াচারস্থতিতে | তন্ত্রে] উক্ত হইয়াছে_ মন্ত্রংক্বারবিহীন 

এবং সি দ্রব্পানের নাম পশুপান; এই পশুপাঁন কলহ, উদ্বেগ এবং 

পাপের জনক হয়। বীরসাধকেরও পশুপানবিধিতে পান নরকের কারণ 

কয়। সংস্কৃন-প্রব্যপান বোধজনক, পাঁপের প্রায়শ্ত্ৃস্বরপ এবং শুদ্ধি- 

কারক হয়। সংস্কতদ্রবপানে মন্ত্রের স্ফুরণ, মহাপাতকনাশ, আফুং, শ্রী। কান্তি, 
সৌভাগ্য, জ্ঞান-_এই সকলের বৃদ্ধি, এবং অণিমাদি অষ্ট উশ্বর্ধ্য ও খেচরত্ব লাভ 

হুয়। বিধিবজ্জিত পানে পতিত হইতে হুয়। ব্রাঙ্গণ সৌত্রামনী যাগ এবং 
ফুলাচারে. মগ্ঘপাঁন করিতে পারেন, অন্তত্র পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে 

হয়। ইত্যাদি। পরন্ত -“বর: প্রাণপরিত্যাগ ভাল, তথাপি ব্রাঙ্গণ পুজায় 

সুরা অপপণ করিবেন না। ব্রাঙ্গণ পূজায় সুরা অর্পণ করিলে ত্রাঙ্গণ্য হইতে 

পতিত হুইবেন।” শক্তিসঙ্গম, তন্ত্ররাজ প্রভৃতি তন্ত্রের এই সকল বচন দারা 

ব্রাঙ্গণের শৃরাঁদান নিষিদ্ধ হইয়াছে । এইরূপ বিধি-নিষেধস্থলনে ধর্পাঁশনিরসনের* 

উপায় সদ্গুরর নিকট অবগত হইবে। ব্যবস্থীপ্রকার কৌলোপনিষদ্ভাষে' 

* কর্মুরগ পাশের দ্বার। বন্ধ বলয়! জীবের নাম পণ্ড । প'পজনক কর্ম যেমন বন্ধনের 
কারণ, পুণাজনক কর্ণও সেইরূপ বন্ধনের কারণ। অতএব মুক্তির জাক'জক্ী হইলে ধর্পনরাগ 
পাশ হইতেও মুক্ত হইতে হইবে । বিহিত কাধ্য করিলে ধর্শ হইনে, অবিহিত কাঁধ্য করিলে 
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আমি দেখাইয়াঁছি *। সেই হেতু কৌলমার্গাধিকারী সাধকের  কুলদ্রব্যপানে 
তাদৃশ উল্ল/সের ছারা অস্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবাত্মার অন্তঃকরণোপাধিকৃত সন্কোচ 
অথ অবচ্ছিন্নভাঁৰ অপনীত হইয়া ব্র্ছভাবের উদয় হইলে আর কি অবশিষ্ট 
থকে? অথাৎ চরম পুরুষার্থ লাভ হয়। এখন আপত্তি হইতে পারে-_ দ্রব্য- 
পানে যে উল্লাস হয়, তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, প্রব্যপাঁন করিলে উল্লাস 
জন্মিবে এবং কিয়ৎকাঁল পরে তাহ! নষ্ট হইয়া! যাইবে। উল্লাসসময়েই ত্রঙগভাবের 
উদয় হয়, তাহার পূর্বে বা পরে ব্রঙ্গভাব থাঁকে না; অতএব ইহার দ্বারা 

রুৃতাথতা হইতে পারে না, যেহেতু স্থায়ী ব্রক্ঘভাবই পরম পুরুষার্থ। এই 

আপত্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু সম।ধিতেও এই আপত্তি হইতে পারে। যোগিগণ 
কঠোরভাবে বহুকাঁলের চেষ্টায় ক্রমে যোগের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, 

প্রত্যাহার, ধারণ! ও ধ্যান-__-এই সাতটি অঙ্গে সিদ্ধিলাঁভ করিয়!, পরে অষ্টম সমাধি 

অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারেন। যোঁগিগণও এই অবস্থায় যতক্ষণ সমাহিত 

অবস্থায় থাকেন, ততক্ষণই ব্রঙ্গভাব অনুভব করেন, সমাধি অবস্থার পূর্বে ও পরে 

ব্রঙ্গভাব থাকে না। অতএব উল্লাস অবস্থায় ব্রঙ্গভাব যদি পুরুষার্থ না হয়ঃ তবে 

সমাধি অবস্থায় ব্রঙ্গভাবও পুরুষাথ” হইতে পারে না। অতএব ৮ অবস্থায় 
্র্মভাঁব যখন পুরুষার্থ, তখন উল্লাম অবস্থায় ব্র্গভাবও পুরুষার্থ। সরা 
বাযুনিরোধাদি উপায়ের দ্বারা দীর্ঘকাল পুনঃ পুনঃ সমাধিপ্রবেশ করিলে যে 
অভ্যাসপটুত্ব জন্মে, তাহার ছারা কিছুদিন পরে বাযুনিরোধ ভিন্নও সার্ববকাঁলিক 

সমাধিদশ] উৎপন্ন হয়। লৌকিক ব্যাপারেও দেখা যায়--নৌকারোহণে সমুদ্র- 

পথে গমন করিলে সমুদ্রকল্লোলের আঘাতে শরীরে আন্দোলনভাঁব উপস্থিত হয় 

দীর্ঘক।ল সেই আন্দোলনভাব উপভোগ করিয়া নৌকা হইতে অবরোহণ করিলেও 

সেই আন্দোলনের অন্বর্তন থাকে । উল্লাসসাঁধন ও সংস্কৃতকুল্দ্রবা পানের দ্বারা 

দীর্ঘকাল পুনঃ পুনঃ উন্মনী অবস্থা লাভ করিয়া তাহাতে অভ্যাসপটুত্ব জন্মিলে 
তাহার দ্বারা! কিছু দিন পরে কুলদ্রব্য পান ভিন্নও অকুত্রিম সীর্ববকাঁলিক উন্মনী 

অবস্থা উৎপন্ন হয়। 

ধনে 

০ 

অক্ষরাথ--মন্ত্রসংক্কারের ছারা সংস্কৃত বলিয়া পাবিত, অথণৎ পবিত্রীকূত। 

অধন্ম হইবে, ইতাকার বিবেচনাই ধর্মপাশ । অতএব নিষিদ্ধ হর1গান করি'ল অধরা হইবে, 
এইরূপ বিবেচনাও ধন্দুপাখ। এই ধর্্পাশমোচনের উপায় গুরুর নিকট অবগন্তব্য! 

॥ কোৌঁলে'পনিষদের ১৯শ স্তরের ব্যাধ্যায় ভাষোর তাৎপর্য উক্ত হইবে। 



৪০ কৌলমার্গ-রহ্স্ত 

দেবীপূজার শেষভৃত বলিয়া হবিঃ। পরিক্রুত অর্থাৎ মগ্ গীয়মান হইলে। মনস্তঃ 

অর্থাৎ অন্তঃকরণ হইতে জাত। সঙ্কোচ অথ আত্মার পরিচ্ছিন্নভাব। 
প্রগলিত অথণৎ উন্মনী উল্লাসের পর অনবস্থ1 উল্লাসে নিধুর্ণখান [ সমাধির শেষ 

অবস্থা] হেতু বিলীন হইলে। সাধক নিশ্চয়ই সর্বব অর্থাৎ সর্বাতআ্ক হইতে 
পারেন। * * * সর্বাত্মকত্বের বিবরণ করিতেছেন_-সকল জগতের 
বিধাতা অর্থাৎ ব্রঙ্গা, ভর্তা অথণৎ বিষু হর্তা অর্থাৎ রুদ্র, সেই সাঁধকই হইতে, 
পারেন। বহু কথায় ফল কি--দাস অথ'ত শুড্র, দাশ অর্থাৎ ধীবর, কিতব 

অথণৎ ধূর্ত ইত্যাদি প্রাণিমাত্ররূপ সেই সাঁদকই হয়েন, এই জন্যই বলিতেছেন-- 
বিশ্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন। এইরূপ সাধকের প্রারন্ধবশে যে কোনও সময়ে যে 
কোনও স্থানে শরীরপাঁত অর্থাৎ মৃত্যু হইলেও তীহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, 
যেহেতু--তিনি কৃতরুত্যতা লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ যে স্থানে যে অবস্থাতেই 
মৃত্যু হউক, তাঁহার কৈবলা মুক্তি অনিবাধ্য। কল্পস্থত্রেও উক্ত হইয়াছে__ 

কুলনিষ্ঠ সাধক এই প্রকার অবগত হইয়। বিধিবিহিত কুলাঁচারের অনুষ্ঠান করিয়া 

সকলরূপে রুতকৃত্যতা লাভ করেন। তাহার মৃত্যুতে চগ্ডালগৃহ ও কাশীতে 

পার্থক্য নাই, তিনি মা অর্থা, চগালগৃহ বা কাশী, যেখানেই তাহার 

। তনি মুক্তি লাভ করিবেন । মৃত্যু 

ত্রিপুরামহোপনিষদের: শ্রুতি এ ভাঙ্করের ভায্যের উক্তিতে স্পষ্টই বুঝ! 

যাইতেছে যে-_ যোগিগণ ভোগবজ্জনপুর্বক কঠোর সাধনার দ্বারা অষ্টাঙ্গ 

যোগলাপনায় সিদ্ধিলাভ করিয়৷ সমাধির শেষে বুযুখান অবস্থায় যে নির্বদিকল্পক 

ব্রঙ্গানন্দ অনুভব করেন, কৌলসাধকগণ কুলসাধনায় সংস্কৃত কুলদ্রব্য সেবনে 

উল্লাসপরম্পর।য় দিদ্ধিলাভ করিয়! ধুম 'মনবস্থা উল্লামে উপনীত হইয়া সেই 

নির্ব্বিকক্পক ব্রঙ্গানন্দ অনুভব করিয়! থাকেন, উভয়ের গন্তব্য স্থান এক হইলেও 

সাধনমার্গে বিশে এই-যোগগার্গে ভোগবজিত কঠোর সাধনা কষ্টের কারণ 

হয়, কৌলমার্গে ভোগের সহিত সানা কষ্টের কারণ হয় না। এই জন্তু 

| সৌভাগ্যভাক্করধূত ] কদ্রযামল বলিতেছেন, 

“ঘত্রান্তি ভোগো ন তু তত্রমোক্ষো 

যত্রান্তি মোক্ষো ন তু তত্র ভোগঃ। 

শ্রীনুন্দরীসাধকপুঙ্গবানাং 

ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব ॥" 



কৌলমার্গ-রহস্য ৪১ 

কুলার্ণবতন্ত্রও বলিতেছেন, 

“মোগী চেন্ৈব ভোগী সাদ্ভোগী গেনৈব যোগবিহ।' 

ভোগ-যোগাঁআবকং কৌলং তন্মাহি সর্ববাধিকং প্রিয়ে ॥” 
ভোগের আকাজ্ষা করিলে যোঁগমার্গে মুক্তির আশ! পরিত্যাগ করিতে 

হয়, মুক্তি প্রার্থনা! করিলে ভোগ বজ্জন করিতে হয়। শক্তির উপাঁসনাঁয় 

কৌলমার্গে ভোগের সহিত মুক্তিলাঁভ হয়, এই জন্ত কৌলমার্গ সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত । 
| দ্রব্যশক্তি অথবা যোগশক্তির সাহায্যে মন্ত্শক্তি ফলবতী হয়। যোঁগশক্তির 

সা্াধা লইলে ভোগবঙ্জন এবং কঠোরতা অবলম্বন করিতে হয়, দ্রব্যশক্তির 

সচাঁয়তাঁয় তাহার প্রয়োজন নাই । যোগশক্তির সাহায্য কঠিন। দ্রব্যশক্তির 

সাহাধ্য | পদশ্থলন ন|। হইলে ] সহজ। এই জন্ত কৌলসধক পঞ্চ-মকাঁররূপ 

দ্রবাশক্তির সাহ।য্যে মন্ত্রশক্তির নাধনয় সিদ্ধিলাভের প্রয়াসী। 

ভাঞ্চররায় ভাঙে উল্ল।সসপ্তকের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বিবরণ 

দেন নাই। আনন্দবা আহ্লাদের নাম উল্লাস, এই স্থ।নে কুলদ্রব্যপাঁনজন্ত 
আনন্দবিশেষের নাম উল্ল।ম। এই উল্লাপের সাতটি স্তর বা অবস্থা, তাহা ভাষ্য 

উ্ত হইয়াছে। কুলার তন্ত্রের অষ্টম উল্লাসে এই উল্লাসসপ্তকেও লক্ষণ উক্ত, 

হইয়।ছে। 

তাহার সংক্ষিপ্ত মরন এই স্থানে লিখিত হইতেছে। (১) তিনচুলুক মাত্র 
দ্রব্যপানের নাম আরস্ত উল্লান *। (২) মনে তরুণ আনন্দের উদয় হইলে তাহার 

নাম তরুণ উল্লাস [ইহারই নাম গোলাপী নেশা] । (৩ মনে সম্যক উল্লাসের 

উদয় হইলে তাহার নাম যৌবন উল্লাস । (৪) যে উল্লাসে দৃষ্টি, মন ও বাক্যের 
কিঞ্চিং স্থলন হয়, তাহার নাঁম প্রৌঢ় উল্লাস । (৫) সম্যক মন্ততাবস্থার নাম 

জন্তোলাঁপ। (৬) যে উল্লদে মনের বিকৃতি দূর হইয়া অন্তনিরুদ্ধ অবস্থ। হয়, তাহার 

নাম উন্মনী উল্লাম। (৭) যে উল্লাসে অন্তঃকরণোপাধিক জীবাত্মা পরমাম্মায় 

বিলান হইয়া ব্রঙ্গনন্দ অনুভূত হয়, তাঁহার নাম অনবস্থা উল্লাস ।৭' 

এ তারা ্রিউধার্মবে “তন্বরয়ং শ্রারশ্ত»” এহ্ কুলএববচনের ব্যাখ্যায় উদ্ত হইয়াহে_ 

“তব্বপ্রয়স্ত মন্বপূর্বব মবিভীঘ়ামু তচুদুকত্রয়প।নন্তারস্তহমু শায়'য এব । অত্রচ তত্বশুদ্ধেঃ প্রকারা- 

স্তরমোক্তত্বাং। এবধানায়ান্তরে বারব্রয়গ্রহণমারস্ত ইতি প্রতিভাতি" | কুলার্ণবতণ্ব ও কৌলমাশ 

উর্দমায়ের 'অন্তর্গত। 

1 পরশুরামকল্পনুত্রে ও তাহার টীকার় উল্লামনপ্তকের বিবরণ কথিত হুইয়ান্ছে, তাহ) পরে, 

বিরত হইবে । 



নঃ কৌলমার্গ-রতস্থ 

আরম্ত, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ় ও তদন্ত, এই পাচটা উল্ল।সে বাহ ক্রিয়া প্রকট 
থাকে, 'এই জন্ত এই উল্লাসপঞ্চক জাগ্ররবস্থাঁ। উন্মনী উল্লাসে বাহ ক্রিয়। নিরুদ্ধ 

হুইয়া মানসিক ক্রিয়া প্রকট থ!কে, এই জন্ত ইহা! স্বপ্রাবস্থা। অনবস্থা উল্লাসে 

মনেরও কোন ক্রিয়া থাকে না, মনও পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়, এই জন্ত 

ইহা সুষুপ্তি অবস্থা । 
কৌলোপনিষদে “মদাদপ্তা1জ্য:” এই শ্রুতির ছার! মন্ত্রসিদ্ধির পূর্বের্ব মগ্ মেবন- 

জনিত মত্ততা নিষিদ্ধ হইয়াছে । তরুণেললাল পর্য্যন্ত মত্ততা হয় নাঃ তাহার পর 

হুয়। অতএব মন্ত্রসিদ্ধির পূর্বে তরুণোল্লমসের অতিরিক্ত পাঁন করিবে না। 

'প্রৌঢোল্লাম পধ্যন্ত সময়াচার, ইহা পূর্বের উক্ত হইয়াছে ; সময় শব্ষের অর্থ নিয়ম? 

সাধককে নিয়মের অধীন হইয়। থাঁকিতে হয় বলিয়া এই আচারের নাম সময়াচার,* 

সময়াচার কৌলাচারের অন্তর্থত। অতএব প্রৌঢোল্।স পর্যন্ত সময়াচারোক্ত 

নিয়ম রক্ষা করিতে হয়। প্রৌঢোল্লাসের পরে যথেচ্ছাচারিতা৷ উক্ত হ্ইয়াছে। 

এই জন্তই কুলার্ণবতন্ত্রের তদস্তোল্লামে কতকগুলি উৎকট বাহ্ব্যাপারের বর্ণনা 

আছে, সাধারণের দৃষ্টিতে তাহা নিতান্ত বীভৎস বলিয়া বোধ হওয়৷ স্বাভাবিক 

কিন্তু সাধকের তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নই, কারণ--তিনি তখন বিধি-নিষেধের 

অতীত দর ও মভীত। সাধক এই অবস্থ|য়ই “জড়োন্মভ্তপিশাচবধ' 

বলিয়৷ তন্ত্রে নানা স্থানে বণিত হইয়াছেন। কৌলোপনিষদে মন্ত্রসিদ্ধি পত্যন্তই 

বিধিনিষেধের অদ্দীনতা এবং মন্ত্রসিদ্ধি পরে যথেচ্ছাচারিতা ব্যবস্থিত হইয়াছে, 

অতএব এই অবস্থার সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লভ করিয়া, ব্রঙ্গানন্দের আন্বাদ পাইয়া, 

উপাস্য দেবতায় মনকে একনিষ্ঠ ভাবে নিহিত করিয়। রাখিয়াছেন, বাহাব্যাপারে 

তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না । তখনও সাধকের জাগ্রদবস্থা, এই জন্তই 

বাহ আনন্দই তাহার অনুভূতির বিষয় বলিয়া কুলার্ণব তস্ত্রে উৎকট বাহা আনন্দের 

বর্ণনা করা হইয়াছে । এইরূপ বাহ্ বাপার কর! না কর! সাধকের ইচ্ছাপীন, 

ষে হেতু তিনি তখন শ্বৈরাচার। সাধক এই অবস্থ:তেই তৈরবীচক্রের অধি- 

কারী। ঈদৃশ সাপককে লক্ষ্য করিরাই [ পুরশ্চধ্যাবধত) রুদ্রধামলে উক্ত 

হইয়াছে-- 

* স্বচ্ছন্দতন্ত্রেয় (১1১০) টাকার েমরাজ বাঁলয়াছেন-“দীঞ্ষি 2াশাং শেষনন্বেন নিয়তবিধি- 

নিষেধ; সময় £*। পব্গুরামকষ্টনুত্রের (১০৮) টাকায় “সময়াচারা।” ইহার বাখ্যায় রাষেশ্বর 

বলিরাছেন--“এতে ইচ্ছান্তা নিরপিত] ধর্বাঃ সামক্িক'ঃ, সময়ে কু শাগ্তনধ্যাদারাং বর্তমানাঠ, 

.তে কুলশান্রপ্রতপাদিত] উপ!সকধশ্্ী ইতি যাবৎ” | 
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“বামে চন্্রমুখী মৃখেচ মদিরা পাত্রং করাস্তোরুহে 
মুদ্ধি, শ্রীগুরুচিন্তনং ভগবতীধ্যানাম্পদং মানসম্। 
জিহ্বায়াঁং জপসাধনং পরিণতিঃ কৌলক্রমাভ্যাগমে 
যেষাং বৈ নিয়তং পিবস্ত সুরসং তে তুক্তি মুক্তী গতাঃ ॥” 

“এবঞ্চ ঈদৃশবিকারকারণ্রাচুর্য্যেপি অবিচলিতমনসাং দেবতাধ্যানমা ত্রাসক্ত- 

স্বস্তানাং ধীরবর্যযাণামেবাত্রাধিকারো৷ নতু বিষয়লম্পটানাঁমিতি সিধ্যতি।” 

বামে জুন্দরী যুবতী, মুখে মিরা, হস্তে পানপাজ্র, মস্তকে শ্রীগুরুচিস্তা, মনে 
ভগবতীর ধ্যান, জিহ্বাঁয় মন্ত্রজপ, কৌলসাধনায় ধাহাদের এইপ্রকার পরিণতি, 
তাঁহারা স্ুরস পাঁন করুন, ভোগ মোক্ষ তাহানদেরই করায়ত্ত। এই প্রকার চিত্ত- 

বিকারের কারণপ্রাচুর্য্যেও ধাহাঁদের অবিচলিত মন কেবল দেবতার ধ্যানমাত্রেই 
আসক্ত, এইপ্রকাঁর স্থিরচিত্ত সাঁধকেরই ইহাতে অধিকার, বিষয়লম্পটের অধিকার 
নাই। বস্তুতঃ চিত্তবিকাঁরের এই সকল প্রচুর কারণ সত্তেও চিত্ত স্থির রাখ! অসস্ভব 
বলিয়াই সাধারণের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইবে, ইহ! অস্বাভাবিক নহে। 

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন, 

“পিৰন্মছ্ং পলং খাদন্ ্ বেচ্ছাচারপরাঁয়ণঃ। 

অহস্তেদন্তয়োরৈক্যং ভাবয়ন্লিবসেৎ সুী ॥” 
ন্বেচ্ছাচারপরায়ণ সাধক মগ্কপাঁন এবং মাংসভক্ষণ করিয়া অহস্তা [আত্মসতা] 

এবং ইদস্তা [জগৎসত্তা], এই উভয়ের এঁক্য ভাবনা করত পরমাঁনন্দে অবস্থিতি 
করেন। 

সাধারণ মাতাঁলের সম্বন্ধেও দেখা যাঁয়_মগ্সেবনে যত দূর মত্বতাই হউক না 
কেন, তাহার চিত্ত যে দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইতে চ্যুত হয় না। তাহা হইলেই 
দেখা ধায়, চিত্তের একাগ্রতা উৎপাদন মগ্থের একটি গুণ। অলৌকিক 
সংস্কারের দ্বারা মগ্যের সেই গুণ বুদ্ধি পাঁয়। জাগতিক বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত 
করিয়৷ চিত্তকে উপাস্য দেবত।য় একাগ্রভাবে নিবিষ্ট করাই সাধকের প্রধান 
কর্তব্য । সংস্কৃত দ্রব্য পানে উল্লাসপরম্পরায় চিত্তের সেই একাগ্রতা বৃদ্ধি 

পাইয়া সপ্তম উল্লাসে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি+আবস্থা উপস্থিত হয়। 
তদস্তোল্লাসের পরে উন্মনী উল্লাসে মন বাহাবিধয় হইতে নিরস্ত হইয়। হৃদয়ে 

সন্পিরুদ্ধ হয়। যণ] সৌভাগ্যভাস্করধৃত ত্রিপুরৌপনিষদে,_ 
: ধনিরস্তবিষয়াসঙ্গং সঙ্ষিরদ্ধং মনো হৃদি । 

যদা যাত্যুন্নীভাবং তদা তং পরমং পদম্ ॥” 
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কাজেই তখন আর বাহ ব্যাপারের সহিত মনের কোন সম্পর্ক থাকে না 

বলিয়া বাহা আনন্দজনক ব্যাপার বা তাহার অন্ভূতিও থাকে না, কেবল আত্তর 

ব্যাপারে ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয়, এই তিনটি পদার্থ মাত্র মনের বিষয় থাকে। এই 
জন্ ইহা স্বপ্নাবস্থা । তদস্তোল্লাসের পরে এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াঁই কুলার্ণব তন্ত্র 

বলিয়াছেন» 

“বিকৃতিং মনসো হিত্বা যদবোল্লাসঃ প্রবর্ততে । 

তদ] তু দেবতাভাবং ভজন্তে যোগিপুঙ্গবাঃ ৮ 

মনের বিরুতি পরিত্যাগ করিয়া যখন [উন্মনী] উল্লাস প্রবৃত্ত হয়, তখন সাধক 

দেবতাভাব প্রান্ত হন। মন্ত্রসিদ্ধির পরে ব্রঙ্গানন্দের কিঞ্চিং অস্পষ্ট আন্বাদ 

প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়, সম্যক অনুভূতি হয় না) উন্মনী উল্লামের উদয় হইলে সেই 
আম্বাদ আরও স্পষ্ট হয়। 

অনবস্থা উল্লাসে মন ও জীবাআ পরমাত্মায় বিলীন হইয়! যায়, ধ্যাতা ও ধ্যান, 
এই ছুই পদার্থ ও ধ্যেয় পদার্থে বিলীন হয়, তখন বিশ্ব ব্রঙ্গময় হইয়া যাঁয়। মন 

ইন্ড্রিয়ের দ্বার! বাহা বিষয় গ্রহণ করে, উন্মনী উল্লাসেই বাহা বিষয় হইতে 

নিবৃত্ত হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাঁকে না, মনবস্থ! উল্লাসে সেই মনের 

বিলয়এিজীনের আন্তর ক্রিয়াঁও থাকে ন।, এই জন্ত তখন স্ুযুপ্তি অবস্থা । 

এই অবস্থায় সাধকের মনে যে অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, তাহ| তিনি 

স্ব়ংই অনুভব করেন, অপরকে বলিয়া বুঝাইতে পারেন না। আবার 
উল্লাস ভঙ্গ হইলে মনে আননভঙ্গজন্ত শোঁক উপস্থিত হয়। এই কথাই কুলা- 

ণ্বতন্ত্র বলিয়াছেন, 

“নরাঃ কিমপি জানন্তি স্বাত্ুধ্যানপরায়ণাঃ। 

তা যৎ পরমং সৌখ্যঘিতি বক্তুং ন শক্যতে ॥ 
স্বয়মেবানুভবস্তি শর্করা-ক্ষীরপানবৎ |” (৮1৮৭) 

'্রন্গদ্যানপরানন্দপরাঃ স্থুকৃতিনো নরাঃ। 

ক্ষণেহপ্যন্তহিতে তন্মিন্ শোঁচয়স্তি হতগ্রভাঁঃ |” ৮1৯০) 

যেমন শর্করা! বা ছুগ্ধের আন্ব।দনজন্ত স্থখ একমাত্র অনু ভববেগ্ক, তাহা 

বলিয়। বুঝাঁন যায় না, সেইরূপ পরমাত্মধ্যানপরায়ণ সাধকের পরমাত্মান্থভবজন্ 

স্ুথ বলিয়া বুঝাইতে পারা যাঁয় না। উল্লাস অন্তঠিত হইলে ব্রঙ্গধ্যানপরায়ণ 

সাধকের ধ্যানভঙ্গ হয়ঃ তখন তিন হতগ্রভ হইয়া আনন্দভঙ্গজন্ত শোক অনুভব 

করেন। 
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এই উল্লাপরম্পর! লাঁভ করিবার উপাঁয় একমান্র- গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য। 

কৌলম।েঁ অধিকার লাঁভ করিলে সদ্গুরুর নিকট পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া কৌলাচার 
অবলম্বন করিতে হয়। 

আগ মকার মছ্ সম্বন্ধে বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে বলা হইল। পঞ্চম মকার সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু বলিব না, বল! নিরাপদও নহে। পুরুষে শিবভাঁব ও নারীতে শক্তি- 

ভাব অন্তনিহিত আছে। মানুষ অপূর্ণ শিব-শক্তির মিলন ভিন্ন মানুষ পূর্ণতা 
লাভ করিতে পারে না, শিবশক্তি সামরস্যই * আনন্দের পরাকাঁ্ঠা। এঁহিক 

ব্যাপারেও উপস্থেত্দ্রিয়ের বিষয় আনন্দ এবং নিধুবন এঁহিক আনন্দের পরাকাষ্ঠা। 

এহিক ব্যাপারের যে দোষ আছে, সাধক সংস্কারের দ্বারা তাহ দূর করিয়া, কেবল 

শিব-শক্তিসামরশ্যলাভের জন্তই এই কার্যে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ভোঁগতৃষ্ণা- 

চরিতার্তার জন্ত লিঞ্ধ হইলে পতন অনিবাঁধ্য। এই জন্তই তত্্রশান্ 
বলিতেছেন 

“বিধিবুদ্ধৈন সেবেত তৃষ্ঝয়া ঢেৎ স পাতকী। 
মৈরেব পতরনং দ্রটৰযশ্ম,ক্িস্তৈরেৰ চোদিতা ॥” 

[ত্রিপুরামহোপনিষদ্ভাষ্যধূত বচন] 

“ধৈরেব পতনং দ্রবোঃ দিদ্ধিন্তৈরেব চোদিতা ৮ বু 
[কুল।ণবতন্ত্র 1৪৮] 

বিশিবুদ্ধিপ্রণোদ্িত হ্ইয়াই পঞ্চমকার সেবা! করিবে । ভোগবাঁসন।য় দেবা 

করিলে পাপ হইবে। যে দ্রব্য সেবনে পতন, সেই দ্রব্য সেবানই মুক্তি বিহিত 

»ইয়াছে। 

গে|গতৃষ্ারহিত হইয়া এই সকল ভোগ্য পদার্থের উপভোগ ভীষণ অগ্রি- 

পরীক্ষা। এই জন্যই কুলার্ণবতগ্ত্র বলিতেছেন,__ 
“কুপাঁণধারাগমন|দ্ব্যাদ্বকগীবলম্বনাং। 

ভুজঙ্গধারণান,নমশক্যং কুলসাধনম্ ॥ ২১২২ 

উদ্ভত কুপাণশ্রেণীর উপর দিয়া! গমন বরং সহজ. ব্যাঘ্বের কে আলিঙ্গন বরং 

স্জ, ফগীর কণার হস্তক্ষেপ বরণ সহজ, কিন্তু কুলপাঁধন এই সকল মপেক্ষীও 

 দৌভাগাতাস্বরে [১৬১ পৃঃ] ভাগররায় বরিয়নন_সিমোহজ নাধিকো রমো। ঘয়ো- 
4য়'ঃ শিব-পক্তোহূর্তাবঃ সামরন্তম্।” সমন অর্থাং অন্য,নাধিক রস হইয়াছে যাহান্দর, এমন 

'এবশক্তির যে তব, তাহার নম সমরস্য । শিবশজর পরস্পর অতান্থ সংশ্ষি এবং সমপ্রধান 

ব্লপে মেলনের নাম সামরস্ত | 
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অত্যন্তকঠিন। এই জন্তই বৈদিক মার্গে যেমন ক্রদ্গচর্ধ্যাশ্রমে. সংযম শিক্ষা! করিয়া 
পরে গৃহস্থাশ্রমে ভোগমার্গে প্রবেশ করিতে হয়, সেইরূপ প্রথমতঃ পশুভাবে 

দক্ষিণমার্গের সাধনায় সংযম শিক্ষা করিয়া, পরে ভোগাত্বক কৌলমার্গে প্রবেশ 
করিতে হয়। হেলে ধরায় অসমর্থ সাঁপুড়িয্না কেউটের সহিত খেলা করিতে 

গেলে যে দশ! প্রাপ্ত হয়, অধিকার লাভ না৷ করিয়া! কৌলমার্গে প্রবেশ করিলেও 
সাধকের সেই অবস্থা হয়। 

জ্ঞানার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,_- 

“ধশ্মীধম্মপরিজ্ঞানাঁৎ সকলেহপি পবিভ্রতা । 

বিখত্রং স্ত্রীরজো৷ বাপি নখাস্থি সকলং পরিয়ে ॥ 

বিচারয়েন্মপ্রৰিতূ পবিত্রাণোব সুব্রতে 

অন্নং ব্র্গ বিজানীয়াং তেন যন্ত সমুদ্ভবঃ ॥ 

নানাজীবাশ্রয়ং তত্ত পুরীষং কেন নিন্যতে। 

নানাবিধ! হি দেবেশি দেবতাঃ সলিলস্থিতাঃ ॥ 

তেনোদকেন যজ্জাতং মৃত্রং কম্মাতূ, দূষয়েখ। 

চ গোমৃত্রপ্রাশনং দেবি গোময়ন্াপি ভক্ষণম্॥ 

প্রারশ্চিত্তে তু কথিতং ব্রঙ্গহত্যাদিকে প্ররিয়ে । 
মলে মুত্রে কথং দোষো ত্রান্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥ 

স্বীরজঃ পরমেশানি দ্রেহস্তেনৈব জায়তে । 

কথন্ত দূষণং যেন প্রাপ্যতে পরমং পদম্ ॥ 

পুরুষস্য তু যদ্বীধ্যং বিন্দুরিত্যভিধীয়তে | 
বিন্ুস্ব পরমেশানি কায়োহয়ং শিবরূপকঃ ॥ 

শিবতত্বেন চাস্থা|দি দূষণং নান্তি বৈন্দবে। 

রেতঃ পবিত্রং দেহস্য কারণং কেন নিন্দ্যতে ॥ 

জ্ঞানমার্শোহয়ং সকলে। নির্বিকষ্টশ্ সুন্দরি | 

সবিকল্পে মহেশানি পাপভাগজায়তে মরঃ ॥" 

মাতৃগর্ভাদ্বিনির্গত্য শিশুরেব ন সংশয়ঃ। 

ইন্দ্রিয় ণ্যখিলান্তস্য দেহস্থান্তপি বল্লুভে ॥ 
নির্বিকারতয়। তত্র নান্তথা ভবতি প্রিয়ে। 

ভগ-লিঙ্গসমাষোগো জন্মকাঁলে ভবেৎ সদা ॥ 
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কাম্যতে সা যদা দেবি-জাপ্নতে গুরুতল্লগঃ । 
অতএব যদা তশ্য বাসনা কুৎসিতা ভবেৎ ॥ 

তত্তদ্দূষণসংযুক্তমন্তৎ সর্বং শুভং ভবেঘ। 

পৰিত্রং সকলং ভড্রে বাসন! কলুষা স্বৃত! |” [ ২২২৬--৩৮] 

ইহার তাঁৎপর্ধ্য এই- ধর্মাধর্ম্ের যথার্থ পরিজ্ঞান হইলে কোন দ্রব্যেই অপবি- 

ত্রতা বুদ্ধি থাকে না, তখন সকল দ্রব্যই পবিভ্র। বিষ্ঠা, মৃত্র, স্ত্রীরজঃ, নখ, 
অস্থি, এই সকলই মন্ত্রার্থবেত্ত! সাধকের নিকট পবিত্র। “অন্রং ব্রচ্গ রসো বিষণ: 
ইত্যাদি মন্ত্রে অন্নকে ত্রঙ্গ বলা হইয়াছে ; সেই ব্রঙ্গন্বরপ অন্ন হইতে যাহার 

উৎপত্তি, যাঁহ।কে ভক্ষণ করিয়! ব্রন্গাংশস্বরূপ নানাবিধ [ বিষ্ঠাভোজী ] প্রাণী 

জীবন ধারণ করে, সেই পুরীষ কেন নিন্দিত হইবে? “আপো নারায়ণঃ স্বয়ম্” 
ইত্যাদি বাক্যে জলকে নারায়ণম্বরূপ বলা হইয়াছে, জলে সমস্ত দেবতা বাপ 

করেন-_-ইহা শান্থের উত্তি, এইরূপ পবিত্র জল হইতে উৎপন্ন মূত্র কেন দূষিত 
হইবে ! ব্রঙ্গহত্যাঁদি পাপের প্রায়শ্চিন্তে গোমুত্র ও গোময় ভক্ষণের ব্যবস্থা 

আছে; অতএব মলমূত্রে দোষজ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র। শ্ত্রীরজঃ এবং পুরুষের বীর্ধ্য 
হইতে উৎপন্ন দেহের ছারাঁই পরমপদ লাভ করা যায়, শুক্র-শোণিরখ্্কারণ এবং 

দেহ কার্ধ্য, কারণগুণ কার্ষো থাকে, শ্রক্র-শোণিত অপবিত্র হইলে দেহ৭ অপবিত্র 

হঈত এবং এই অপবিভ্র দেহের দ্বার! পরমপদ প্রাপ্তি সম্ভব হইত না; অতএব 

খক্র-শোণিত পবিত্র । ইঠাঁই নির্বিকলপ সাধকের জ্ঞানমার্গ, সবিকল্প সাধক 

এইরূপ আচরণ করিলে পাঁপভাগী হইবে। শিশু যখন মাতৃগর্ত হইতে নিগত 

য়, তখন ইন্ড্রিয়মকল তাহার দেহেই থাঁকে, অতএব সেই সময়ে মাতৃষোনির 

সহিত তাহার উপস্থেক্দ্িয়ের সংযোগ হয়) কিন্তু সে নির্ধ্বিকারচি্ত বলিয়া 

মেই সংযোগে তাহার পাপ হয় না; পুত্র ভোগবাঁপনার অধীন হইয়া মাতৃগমন 

করিলেই গুরুতল্নগমনজন্ত মহাপাতকে লিপু হয়। তবেই দেখা যাইতেছে- 

ন!সনা কুৎসিত হইলেই সেই সকল দ্রব্য অপবিত্র এবং বাসনা পবিত্র হইলে 

দ্রব্য সকলও পবিব্র হয়। অতএব বাসনাই অপবিত্র, দ্রব্য অপবিত্র নহে; বাসনার 

পবিত্রতা দূর হইলে কোন দ্রব্যেরই আর অপবিত্রতা থাকে না' তখন সকল 
দব্যই পবিত্র । বাঁসনার পবিত্রতা থাকিলে কৌলমাগর্ঁ হওয়। যাঁয় না । 
কৌলজ্ঞান বাসনার অপবিত্রতান।শক, কৌলজ্ঞান ও অপবিত্রতা আতপ ও 

অন্ধকারের মত, অতএব এক সময়ে এক আধারে কৌলঙ্ঞান ও অপবিত্রতা 
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থাকিতে পারে না। এই জন্তই নানা কৌলতন্ত্রে উক্ত হুইয়াছে-_কৌলমাগাঁর 
নিকট অপবিত্র বলিয়া! কোন পদার্থই নাই। 

এইরূপ নির্বিকারচিত্ত সাধকের পক্ষেই পঞ্চম-মকাঁর অর্থাৎ মৈথুন সাধন 
বিহিত হইয়াছে । যথা জ্ঞানার্ণবতত্ত্রেত_ 

“সর্ববশন্কা বিনির্শ,স্তঃ সর্ববজ্ঞঃ সীধকৌ ত্তম; 

দূতীযাগবিপিং কুর্য্যা্খ॥” [২২৮] 

পঞ্চম-মকার সাধনের নাম দৃতীষাগ। 
শাস্ত্রে মগ্পাঁনের উদ্দেশ্য যে ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, টমথুন সাধন সম্বন্ধে ও 

সেইরূপ উদ্দেশ্টের বর্ণনা দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। তাহা বুঝাইতে হইলে যেরূপ 
ভাষার প্রয়োগ করিতে হয়, তাঁহা আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ, এই জন্ত তাহা হইতে 

বিরত হওয়া গেল। 

মগ্ঘ সেবনেই যদি সিদ্ধিলাঁভ হয়, তবে মগ্যপায়িমাত্রই সিদ্ধ পুরুন হইতে 

পাঁরে, এই আপত্তি অনেকে করিয়া থাঁকেন। ইহার উত্তর কুলার্ণব তন্বই 

দিতেছেন | যথা” | 

“বব: কৌলিকং ধর্শং মিথ্যাজ্ঞানবিডম্ব কাঃ। 
» স্ববুদ্ধযা কল্লয়ন্ত্রীথং পরমার্থবিবজিতাঃ ॥ 

মগ্যপানেন মন্থুজো! যদ্দি সিদ্ধিং লভেত বৈ। 
মগ্পানরতাঃ সর্ধে সিদ্ধিং গচ্ছন্ধ পাঁমরাঃ ॥ 

মাঁংসভক্ষণম|ত্রেণ যদি পুণ্য! গতির্বেহ। 

লেকে মাংসাশিনঃ সর্দ্বে পুণ্যভাঁজো ভবন্তি হি ॥ 

শক্তিসন্তো গমাত্রেণ যদি মোক্ষো ভবেত বৈ। 

সর্ধেহপি জন্তবে। লোকে মুক্গা; স্তাঃ ক্বীনিষেবণ।হ॥ 

কুলমার্গে। মহ|াদেবি ন ময়! নিন্দিতঃ কচি। 

আচাররহিত] যেহত্র নিন্দিতাস্তে ন চেতরে ॥ 

'অন্তথা কৌলিকে ধশ্মে আচার; কথিতো ময়া | 

বিচরন্তান্ণা দেবি মুঢ়াঃ পরিতমানিনঃ ॥ 

কপাণধারাগমনাদব্যাপ্রকাবলন্বনাঁৎ । 

কুজঙ্গধারণান্,নমশক্যং কুলসাপনম্ ॥ 

বৃথাপানন্ত দেবেশি সুবাপানং তছুচ্যতে । 

তন্মহাপাতকং জ্ঞেয়ং বেদাদিযু নিরূপিতম্ ॥ 
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অনাস্রেরমনালোক্যমস্পৃশ্যঞ্চা প্যপেয়কম্ । 

মগ্ং মাংসং পশূনাস্ত কৌলিকানাঁং মহাফলম্ ॥ ২।১১৬-২৪ 
মন্ম__মগ্ভপানে যদি সিদ্ধি হয়, তবে মগ্যপাঁনরত হীন পুরুষগণও সিদ্ধিলাভ 

করিতে পারে। মাংসভক্ষণে যদি পুণ্য হয়, তবে মাংসাশী পুরুষমাত্রই পুণ্য 

উপার্জন করিতেছে। স্ত্রীসন্তোগমাত্বেই যদি মুক্তি হয়, তবে স্্রীসঙ্গী পুরুষমাত্রই 
মুক্ত হইতে পারে। গুরূপদেশবিমুখ মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা লোকবঞ্চনাঁকারী 

হু লোক নিজের বুদ্ধির দ্বারা কুলধর্শমসন্বন্ধে এইরূপ কল্পন। করিয়া থাকে। 

মামি মেহাদেব) কোথাও কুলমার্গের নিন্দা করি নাই, আচার ন! জানিয়া যাহার! 

পুলমার্গে প্রবেশ করে, তাহাদিগেরই নিন্দা করিয়াছি । আমি কুলধর্মে যেরূপ 

শাঁচার বলিয়াছি, পাগ্ডিত্যাভিমানী মূঢ়গণ তাহার মন্তরূপ আচরণ করিয়া থাকে । 

ক্পাণধার।র উপর দিয়া গমন, ব্যাপ্রের কণধারণ, বিষধরসর্পধারণ, এই সকল 
গপেক্ষাঁও কুলসাধন অশকায। বুথাপানই সুরাপান, তাহাই মহাপাতক বলিয়। 

বেদাঁদি শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে ' পশুভাবাপন্ন সাধকের মগ্য ও মাংসের গন্ধ- 

গ্রহণ, দর্শন, স্পর্শন ও সেবন নিষিদ্ধ, কিন্তু কৌলিকের তাা মহাফলজনক। 
ভাঙ্কররায়ের পূর্বববস্তী কর্ণাটদেশীয়,। বহুশান্ত্রবিৎ লক্ষ্মীধর, ভগবৎপাঁদ 

শঙ্গরাঁচ।র্প্রণীত সৌন্দধ্যলহরী [শানন্দলহরী] নামক তিপুরসন্দরীশ্ত এীষ্ঞঞ- 

জ্াঁনপূর্ণ অতিবিস্ৃত এক টীকা লিখিয়! গিয়াছেন, মহীশুর গভর্ণমেণ্ট এই টীকা 

খদ্রিত করিয়াছেন । তিনি পৌন্দর্যলহরীর “ন্ধাসিন্ধোন্মধ্যে” [৮] এই শ্লোকের 

টাকায় বলিয়াছেন, 

“সময়াচারেো। নাম আন্তরপূজারতিঃ, কুলাচারো নাম বাহ্-পুজারতিরিতি 

রচ্যম। ++ +শ্রীচক্রহ্য বিয়চ্চক্রমিভি নামান্তরমন্তি। বিয়চ্তত্রত্বন্ত বিয়ৎ- 

পূজ্যত্ং। বিয়ংপুজ্যত্বং ছিবিধম্, দহর।কাশজং বাহাঁকাঁশজঞ্চেতি, বাহাকাঁশজং 

নাম বাহাকাঁশাবকাশে গীঠাদে ভূঙ্জপত্র-শুদ্ধপট-হেম-রজতা দিপট্রশুলে লিখিত 

পমারাধনম্। এতদের কৌলপৃজেভ্যাহুর্ দ্ধাঃ। ++ দহরীকাশজং নাম হদয়া- 

কাঁশাবকাশে চক্রন্ত পূজনম্। ইদমেব সময়পুজেত্যাহুঃ সময়িনঃ '” 

মাবার “তবাধারে মূলে সহ সময়য়া” [৪১] এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিযাছেন,__ 
"আধারচক্রং ত্রিকোণং, আধারে বিন্দুস্তিষ্ঠতীতি চ তাবং প্রসিদ্ধমূ। অত্র কৌল- 
মতে ত্রিকোণমেব বিন্দুগ্ঠানম্। স এব বিন্বুঃ, তত্র আরাধ্যঃ। অতএব কৌলাঃ 

হিকোণে বিন্দুং নিত্যং সমচ্চধ্স্তি। তৎ ত্রিকোণং দ্বিবিধং, শ্রীচক্রান্তর্গ তনব- 

যোনিমপ্যবর্তিনী যোনি, সুন্দর্যযান্তরুণযাঃ প্রত্যক্ষ ধোনিশ্চ। শ্রীচক্রস্থিত নবযোনি- 
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মধ্যগতযোনিং ভূর্জ-হেম-পট্বস্ত্র-পীঠাদৌ লিখিতাং পূর্র্বকৌলাঃ পৃজয়স্তি। উভয়ং 

যোনিত্বয়ং বাহমেব, ন আন্তরম্। অতস্তেষাং আধারচক্রমেব পৃজ্যম। তত্র স্থিতা 

কুণ্ডলিনীশক্তিঃ কৌলিনীত্যুচ্যতে। সৈব উপাস্তা ত্রিকোণপুজকানামিতি রহস্যম্। 
এবা কুগুলিনী শক্তি: বিন্দুরূপিণী নিদ্রাণৈব সম্পৃজ্যা, তন্তাঃ সদা নিদ্রাণ- 
শ্বাভাব্যাৎ। সা পুজা তামিআ্রা। কুগুলিনীপ্রবোধো যদ! স্তাৎ ততংক্ষণমেব 

মুক্তিঃ কৌলানম্, অতএব ক্ষণমুক্তাঁঃ কৌলা ইতি ব্যবহারঃ। তত্র স্থুরা-মাংস- 
মধু-মহস্যাদিদ্রব্যৈঃ সমারাধনম্। অত্র বহু বক্তব্যমস্তি, তত অবৈদিকমার্গত্বাং 

স্মরণাহ্মপি ন ভবতি। তথাপি দিজ্বাত্রং নিষেধ্যত্বেন সময়মতমার্গপ্রদর্শনৌপ- 
যোগিতয়া উক্তমিতি অলং বিস্তরেণ। সময়া নাম__শক্ত,না সাম্যং পঞ্চবিধং 

যাঁতীতি সময়া। সময়ত্বং শত্তোরপি--পঞ্চবিধং সাম্যং দেব্যা সহ যাঁতীতি। অত্র: 
উভয়োঃ সমপ্রাধান্তেনৈব সাম্যং বিজ্ঞেয়ম; পঞ্চবিধসাম্যন্ত অধিষ্ঠানসামাং 

অবস্থানসাম্যং অনুষ্ঠানসাম্যং, রূপসাম্যং, নামসাম্যঞ্চেতি পঞ্চবিধং সমপ্রধানয়োরেব 

শিবয়োঃ। +++ অতঃ সময়পূজকাঃ সময়িনঃ। তেষাং ফট্চক্রপৃজা ন 
নিয়তা, অপিতু সহস্রদলকমল এব পূজা । সহশ্রদলকমলপুজা নাম সহস্রদল- 
কমলম্য বৈন্দবস্থানত্বেন তন্মধ্যগত-চন্দ্রমগুলন্ত চতুরআ্াত্সন| তন্মধ্যবিন্দোঃ পঞ্চবিংশ 
তা বড় বিংশাত্মকশিব-শক্তিমেলনরূপসাদাখ্যাত্মনা অন্নসন্ধানম্। অতএব 
সময়িমতে বাহারাধনং দূরত এব নিরস্তমূ। যোড়শোপচারপূজাঙ্গকলাপশ্চ 

ততোহপি দূরত এব ।” 

“চতুঃষষ্্যা তন্ত্র” [৩১] ইত্যাদি শ্সোকের ব্যাখ্যায় বামকেশ্বরতন্ত্রোক্ত চতুঃ- 
ষষ্ট শক্তিতস্ত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 

“ইত্যেবং চতুংষষ্টিতন্ত্াণি পার্ববতীং প্রতি কথিতানি । এতানি তন্ত্রীণি জগত;* 
অতিসন্ধানিকারণানি বিনাশহেতু-ভূতানি, বৈধিকমার্গদূরবর্তিত্বাৎ। অঙুএবোন্ডঃ 
'ভগবংপাৈ:--চতুঃষষ্ট্যা তন্তথ্ৈঃ সকলমতিসন্ধায় ভুবনম্, * সকলবিদ্ধরোক প্রভার- 
কাঁণি ইমানি চতুঃষষ্টিতন্ত্রীণীতি।”  ইচার পরে চতুঃষ্টিতন্ত্রের বিবরণ উপন্্ 
করিয়া বলিতেছেন-_“এবং চতুঃযষ্টিতন্ত্রাণি পরিজ্ঞাতনামপি বঞ্চকানি। এহিক- 

সিদ্ধিমাত্রপরহাৎ বৈদিকমার্গদূরাণি। পরিজ্ঞাতারোহপি এহিকফলাপেক্ষয়া ৩৫ 

কতিচন প্রবৃত্তাঃ প্রতারিতা এবেতি রহস্যম। + + শুভাগনতন্ত্রপঞ্চকে 

বৈদিকমার্গেণৈব অনুষ্ঠানকলাপো নিরূপিত:। অয়ং শুভাগম-পঞ্চকনিরূপিতে 

.* লক্ষীধর “অতিসন্ধায়” এই পাঠ উদ্ধত করিয়াছেন, কিন্ত সৌন্ধ্যলহ্রীর অন্ত টাকাকা৫ 

গণ এবং সেতুবন্ধে [ উপোদ্ঘাত ৭৫ পষ্টা ] ভাঙ্কররায় “অ'ভসন্ধায়" এই পাঠগ্রহণ করিয়াছেন, 
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মার্গ: বসিষ্টদনক-শুক-সনন্দন-সনৎকুমারৈঃ পঞ্চভির্দ,নিভিঃ প্রদরণিতঃ। অয়মেক 
সময়াচার ইতি ব্যবহিয়তে। চন্দ্রকলাবিগ্যাষ্টকন্তব কুলসময়াছুসারিত্বেন মিশ্রক- 

মিত্যুচ্যতে বিদ্বপ্তিঃ। চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি কুলমার্গ এব। *“মিশ্রকং কৌলমার্গধচ 
পরিত্যাজ্য হি শাঙ্করি” ইতি ইঈশ্বরবচনাৎ মিশ্রকমতং কৌলমার্গক্চ 

পরিত্যাজ্যম. |” 

লক্ষমীধরের উক্তির স্থুল মর্ম এই-__সময়মত ও কৌলমত ভিন্ন, পরস্পর বিস- 

দৃশ। উভয় মতেই শক্তির উপাসনা বিহিত হইয়াছে । সময়মতে- অন্তর্যাগে 
সহম্রদলপন্মে শিব ও শক্তির পঞ্চবিধ সাম্য চিন্তা করিয়া উপাসন। করিতে হয়৷ 

ইস্থাঁতে বাহ্ উপাসনা! ও পঞ্চমকার একেবারে বজ্জনীয়। সময়মত বেদমার্গ- 

সন্ধত। বসিষ্ঠ, সনক, শুক, সনন্দন, সনৎকুমার, এই পাচ জন মুনি বেদমার্গীন্- 

সারে এই উপাসনাপদ্ধতি বিবৃত করিয়া বসিষ্ঠসংহিতা, সনকসংহিতা, শুক- 

সংহিতা, সনন্মনসংহিতাঃ সনংকুমারসংহিতা নামে পাঁচখানি তন্ত্র প্রণয়ন করিয়া 

গিয়াছেন। বেদমার্গনিরত ত্রাঙ্গণ এই তন্ত্রপঞ্চকের অনুসারেই শক্তির আবা- 
পলা! করিবেন। 

কৌলমতে -পঞ্চমকারের দ্বারা দেবীর বাহাপৃজা করিতে হয়। চতুঃযষ্টি 

শক্তিতন্ত্রে কৌলমত বিবুত হইয়াছে । এই মতের সাধনায় এহিঞ্রঘনেতাভ 

মাত্র হইতে পারে । চতুঃষষ্টি তন্ত্র ও কৌলমত বেদবিরুদ্ধ, অতএব ব্রাঙ্গণের পরি- 
তাজা, শৃদ্রাদ্ি এই মতে সাঁধনা করিতে পারে। চন্দ্রকলা প্রভৃতি আটথান! তন্তে 
ব্রাহ্মণের জন্ত সময়মত ও শুদ্রাদির জন্য কৌলমত বিবৃত হইক্সাছে। ইহাতে 
উভয় মতই আছে বলিয়া এই আটখান তন্ত্রকে মিশ্রমত বলে। ইহাঁও ব্রাঙ্ছণের 

পরিত্যাজ্য । 

ভাগ্কর রায়৪ সৌভাগ্যভাক্করে |১১৩পৃ:] বলিয়াছেন,.--“সময়মতং কৌলমতং 

মিশ্রমতঞ্চেতি বিদ্যোপান্তৌ মতত্রয়ম। শুক-বসিষ্ঠাদিসংহিতাপঞ্চকোক্তং 

বৈদিকমার্গকরপ্বিতমাগ্ম,। চন্দ্রকলাদিতন্ত্াষ্টকোক্তং তু চরমম্. কুল-সময়োভয়ান্- 
সারিতব/২। এতগিন্রতস্ত্রোর্দিতং কৌলমার্গ: 1” 

ভাস্কর এই স্থলে এই মতত্রয় স্বীকার কবিয়া সেতবন্ধে [বামকে শ্বরতন্ত্রটাকা? 

১২২] বলিয়াছেন,_-“তন্ত্রাণান্ত সাক্ষাদেব বেদবন্তগবদাজ্ঞারূপত্বাচ্ছান্ত্রত্বে ন 

কোহপি বিবাদঃ। অতএব প্রামাণ্যেহপি ন বিপ্রতিপত্তিঃ বৈদিকতাদেব। 

ভগবান্ পরশুরামোইপ্যাহ--“পঞ্চাম়ায়ান্ পরমার্থসারভূতান্ প্রণিনায়” ইতি *। 
০ শ স্পা পা পপ 

* পরুশুরাষকল্পহূত্র, ১২। 
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এবং স্ক্িতে যৎ সৌন্দ্যলছ্রীব্যাখ্যানে কেনচিৎ প্রলপিতম, “ইমানি তস্ত্রাণ্যবৈ- 

'দিকানি” ইত্যাদি, তং প্রতারক-ন্রাস্তাস্ততরজল্লিতত্বাছুপেক্ষ্যম।” 

ইহার স্থুল মর্শ এই-_চতুঃষষ্টি তন্ত্র সাক্ষাৎ ভগবানের উক্তি, অ তএব বেদমূলক 
এবং প্রমাণ। সৌন্রধ্যলহরীব্যাখ্যায় কেহ [ লক্ষ্মীধর ] প্রলাপ করিয়াছেন যে-_ 

“এই চতুঃষষ্টিতন্্ বেদবহিভূতি”, ইহা প্রতারক অথবা ভ্রান্তের উক্তি বলিয়! 
উপেক্ষার যোগ্য ।* 

ভাস্কর আরও বলিয়াছেন,_“যত্তু কৌলধর্ম্মনিন্দাদিকং তন্্ান্তরে ন্র্্যতে 
তং “নহি নিন্দা” ন্যায়েন তত্তত্তন্ত্স্তাতিমাত্রপরম্। কথমন্তথা_ 

“পশুশাস্ত্রাণি সর্ববাঁণি ময়ৈব কথিতানি হি। 

মৃত্তযন্তরন্ত সম্প্রাপ্য মোহনায় ছুরাত্মনাম্ ॥ 

মহাপাঁপবশান্নণাং তেষু বাগ্চাভিজায়তে। 

তেষাং হি সদগতির্নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি ॥” [কুলার্ণৰ ২] ৯৭1৯৮] 

ইত্যাঁদীনি কৌলপ্রকরণস্থানি পরঃশতং শিববচনানি সঙ্গচ্ছেরন্। বস্থতস্ব কৌলো- 

পান্তেশ্চরমভূমিকারূপতয়া তর্দধিকারিদৌল ভ্যাদধিকারমজ্ঞাত্বা। তত্র প্রবর্তনে 

চ তদ্বিরুদ্ধাচারাবশ্যস্তাবাষ তেষাং নিন্দী। অধিকারসদ্ভাবেহপি বাহ্তিরহন্তে 

প্রবৃত্ত তদর্থমপি নিন্দীবাক্যমিত্ুপপগ্ভতে । তদপুযক্তং কুলার্ণৰ এব _ 

“কুল[মার্গরতো দেবি ন ময়া নিন্দিত কচিৎ। 
আচাঁররহিতা যেহত্র নিন্দিতান্তে ন চেতরে ॥” 

'অন্তত্রাপি-_ 
“কুলপর্মমিমং জ্ঞাত্বা মুচ্েুঃ সর্বমানবাঃ। 

ইতি মতা কুলেশানি ময়া লোকে বিগঠিতম্ ॥” ইতি। 

পুরাক ততপো-দান-বজ্ঞ-তীর্থ-জপ-ব্রতৈঃ। 
শ্রদ্ধচিততন্য শান্তম্য ধশ্মিণে! গুরুসেবিনঃ। 

তি গ্তপ্তস্ত ভক্তত্ত কৌলজ্ঞানং প্রকাঁশতে ॥” ইতি ॥” 
| সেতুবন্ধ ১২২ | 

শপপাপিসীসীশিসি আত শর ৮ শশী 

+ পুবেব কৃলগ্রদ্থ হলভ ছিল না। কোৌলদাধক ভিন অপরকে কুলগরন্থ দেখিতেও দে ওয়! হইত 
না। লঙ্গীধর কোলনাধক ছিলেন না, তিনি কুল€স্থ যে দেখছে পান নাই, ইহ। চাহার “এতদ্বে 

কৌলপুজেহাহুন্ন,দ্বাঃ” এই উ-ক্তেই বুঝিতে পার বায়। কুলগ্রস্তে কৌলসাধকের পা 

অগ্থ্ধাগই মুখ্ার'প বিহিত হয়ছে, সপচ ভিন কৌলসাধকের ব/হৃপুজ1 ও সময়াচ'রী 

সাধকের আস্তর পৃ51, এই পাকা দেখাইয়াছন | হহও তাহার কুলশাস্ত্রে অজ্ঞতা প্রকশ 

করিতেছচে। পাঠক কৌলোপনিষদে দেখিতে পইবেন-কোৌলসাধকের শেষ অব] নয 

চারের উদ্ধদেশে ৷ লঙ্ষ/াধর কৌলন!গেঁর রহস্য না জায়! তাহার নিন্দা করিয়!ছেন, এই $% 

নি ভ্রান্ত । অথব| ধিদ্যবশতঃ কৌলমাগের নিন্দ! করিয় ছেন বলিয়! তিনি প্রতারক। 
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ইহার তাৎপর্ধয-.কোন কোন তত্ত্রে'কৌলধর্শের নিন্দা দেখিতে পাওয়া 
যায়, বস্ত্রতঃ তাহা কৌলধর্মের নিন্দা নহে, “নহিনিন্দা” স্তায়ে [১৩ পৃঃ পাদটাকাক 
নহি নিন্দা স্তায় দ্রষ্টব্য | তত্তৎ তন্ত্রের প্রশংসামাত্র। তাহ! না হইলে কৌল- 
প্রকরণে পশুশান্ত্রের যে সকল নিন্দা দেখিতে পাওয়া! যাঁয়, তাহার সঙ্গতি হয় 

না। বস্ততঃ কৌলোপাসন৷ উপাঁসনামার্গের চরমভূমিকা, ইহার অধিকারী ছুলভ $ 

ইহাতে নিজের অধিকার আছে কি না, না জানিয়! কেহ প্রবৃত্ত হইলে বিরুদ্ধা- 

চরণজন্ত পতন অবশ্যস্তাবী, অতএব তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্ত কৌলধর্দের 

নিন্দা করা হইয়ছে। অধিকারিসস্ভাবেও এই অতিরহন্য বিষয়ে প্রবৃত্তি না হউক, 

এই জন্তও নিন্দাবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে কুলার্ণবতন্ত্রে মহাদেব 

বলিয়াছেন--“আমি কুলমাগরত সাধকের নিন্দা! করি নাই, অনধিকারী আঁচার- 

রচিত কুলমার্গগামীদিগকেই নিন্ম করিয়াছি ।” অন্তাত্রও উক্ত হইয়াছে,-“কৌল- 

জ্ঞান লাভ করিয়া! সকল মানবই মুক্ত হইয়া যাঁইতে পারে [তাহা হইলে ৃষ্টির 
বৈচিত্র্য থাকে না] ইহা মনে করিয়াই কুলধন্ম নিন্দিত হইয়াছে ।” এই হেতুই 

উক্ত হইয়াছে-_-পর্বব পূর্বব জন্মের তপস্যা, দান, যক্ঞ, তার্থসেবা, জপ ও ব্রতের দ্বার! 

শুদ্ধচিত্ত শান্ত ধর্দশীল গুরুসেবী অতিগুপ্ত ভক্তের কৌলজ্ঞান প্রকাঁশ এএম ।” 

দেখ ঘাইতেছে-_বেদনিষ্ঠ সদাচারপরায়ণ কর্ণাটা সাধক লক্ষমীপর “কীল- 

মার্গকে বেদবহিভূত, অতএব ব্রাঙ্গণের অনাচরণীয় বলিতেছেন। পক্ষান্তরে 

বেদনিষ্ট কৌল।চারপরাঁয়ণ কর্ণাটী সাধক * ভাঞ্ষররার কৌলমার্গকে বেদলন্মত 

এবং ব্রার্গণের আ।চরণীয় বলিতেছেন। উহাদের প্রত্যেকের উক্তি প্রণিধান 

সহকারে পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়__ইহ্ছারা প্রত্যেকেই স্বসম্্রদায়ের 

শ্রেষ্টতা প্রতিপাদনে প্রয়াসী। 

বন্ততঃ বৈদিকদীক্ষাযুক্ত সাধক বৈপিকাচারসন্্রত বসিষ্টাদিনংহিতাবিহিত 

সমায়াচাঁর ভবলম্ধনে পরাঁশক্তির সানা করিবেন এবং তান্থিকদীক্ষাযুক্ত সাধক 

চত্লুষষ্টিশক্তি-তথ্ব-বিহিত কৌলাচার অবলম্বনে পরাঁশক্তির সাধনায় মুক্তির 
ঘরে উপস্থিত হইবেন। শেষে ফল উভয়েরই তুলা । সময়াচার কঠিন এবং 
ফল বিলম্বে; কৌলাচার তদপেক্ষা সহজ, ফললাডভ৪ তদপেক্ষা শীব্র । এই বিষযষে 
দেবীভাগবতে [ ৭মস্কন্ধে ৩৯শ অপ্টায় ] দেবীগীতীয় ভগবতী হিমাঁলয়কে 

বলিতেছেন,-- 
পেপসি পদ সি 

* তস্বরের জন্মস্থান বীজ্জাপুর হইলেও তিনি কর্ণাটা ব্রান্দণ বলিয়া গুরূপরম্পরাচরিক্রে 

উক্ত হইয়াছেন। 
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“বক্ষে পুজাবিধিং রাজন্দ্ষিকায়! যথা প্রিয়ম্। 
অত্য্ততরন্ধয়! সার্দং শৃণু পর্ববতপুঙ্গব ॥ 

ছিবিধা মম পূজ। স্যাদ্বাহা চাভ্যস্তরাপি চ। 
বাহাপি দ্বিবিধা প্রো বৈদিকী তাস্ত্রিকী তথা ॥ 

বৈদ্দিক্যঙ্চাপি দ্বিবিধা মৃত্তিভেদেন ভূধর। 

বৈদিকী বৈদিকৈঃ কার্ধা৷ বেদদীক্ষা মন্থিতৈঃ ॥ 

তন্ত্রোক্তনীক্ষাবন্তিশ্চ তান্ত্রিকী সংশ্রিতা ভবেহ | 

ইথং পূজারহস্যঞ্চ ন জ্ঞাত্বা বিপরীতকম্ ॥ 

করোতি যো নরে! মৃঢ়ঃ স পতত্যেব সর্ববথা | ২--৬ 

কৌল সাধকগণ কৌলমার্গকে বেদবহিভূর্তি বলিয়া স্বীকার করেন ন|। 
কুলার্ণবতন্ত্রেও দেখা যায়ঃ _ 

“বেদশাস্ত্রোক্তমার্গেণ কুলপৃজাং করোতি যঃ। 
তৎসমীপে স্থিতং মাং ত্বাং বিদ্ধি নান্তত্র ভাবিনি ॥” 

কৌলমার্গ বেদসম্মত এবং ব্রাঙ্গণের অবলম্বনীয় কি না, এই বিষয়ে প্রাচীন 

কাল উট নানারূপ বিচারবিতগ্ডা চলিয়৷ আসিতেছে। প্রবন্ধাস্তরে সেই সকল 
বিচারবিতগ্ডার অবতারণ। করিতে ইচ্ছা আছে। 

উপসংহারে আবার বলিতেছি-_-কৌলমার্গ চরম ভূমিকা, মুক্তিমার্গের শেষ 
সোঁপাঁন। সম্যক অধিকার লাভ না করিয়া সাধক ইহাঁতে প্রবেশ করিবেন 

না। ভোগতৃষ্ঞার বশবস্তা হইয়া কৌলসাধনার ছলে পঞ্চমকাঁর সেবা করিলে 

পতন মনিবাধ্য। নিজে নিজের অধিকার নির্ণয় না করিয়া সদ্গুরুর আশ্রয় 

লইবেন। বর্তমান সময় বহু স্বার্থান্বেষী ভণ্ড প্রতারক গুরুর আবির্ভাব হইয়াছে । 

আত্মোন্লতিকামী সাধক এই সকল গুরু হইতে আত্মরক্ষা করিবেন। 

কৌলমার্গের নিন্দুকগণের পক্ষেও কৌলমার্গের রহস্য অবগত না হইয়া নিন্দা 

করা উচিত নহে। তবে অনধিকারিগণ কৌলমার্গের নাম করিয়া! যে সকল 

বীভৎস কর্শের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা নিন্দার বিষয়। শান্তে সাধনার 

বহু পন্থা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কৌলমার্গ অন্ততম। কপির জীবের পক্ষে 

কৌলমার্গ অপেক্ষাকৃত সহজ, এই জন্ত তন্ত্রশান্ত্রে ইহার এত প্রশংসা! । ধাহার 
€কৌলমার্গে প্রবৃত্তি না হয়, তিনি অন্ত পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন, কৌলমার্গের 

নিন্দা করিতে পারেন না। শাস্ত্রে বনু স্থানেই পরধর্থের নিন্দা নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
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কৌলোপনিষদেও “লোকান্ ন নিন্দাৎ" এই সুত্রে ভিন্নমতাঁবলম্বী দিগের নিন্দা 
নাষদ্ধ হইয়াছে । 

তমোভাবাপন্ন শৃদ্রাদির পক্ষে অদ্বৈতজ্ঞানলাভের পূর্বেও বামমার্গে পঞ্চমকাঁর- 
সাধনা বিহিত হইয়াছে। ঈদৃশ বামমার্গ সদাচারসম্পন্ন ব্রাক্গীণের পরিত্যাজ্য 
বলিয়। ভাঞ্কররায়ও সৌভাগ্যভাঙ্করে [ ১৮৪ পৃঃ ] বলিয়াছেন। 

কুলগ্রন্থ 
শীবিদ্া/! ব। ষোড়শীবিগ্ভাই শক্তিদেবতার মধ্যে মুখ্য ব! প্রকৃতিত্বরূপ] । 

এই বিষয়ে ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাঙ্করে (৪ পৃঃ) বলিয়াছেন,_ 
“পরাশক্তি-সদাশিবাদিরূপাণি শক্তি-শিবয়োকরুত্তরোত্তরাঁপকর্ষবস্তি বহুনি 

সম্তি। তেষাঞ্চ লোকা অপি বহুবিধাঃ । পরশিবাভিন্ন-মহাশক্তিস্ত সর্বলোকাতীতা 

মহাকৈলাঁসাপরাজিতাদ্িপদবাচ্যে সর্বলোকোত্তমে তিষ্ঠতি। তস্তাশ্চ শরীরং 

ঘনীভূতঘ্বতবদ্রজন্ত মংসম্পর্কশূন্তশুদ্ধসত্ব্ঘনীভাবরূপম। অন্তাঁসাং 1 ঞ-সন্তাং 

কতিপয়ানাং সাত্তিকশরীরাণ্যপি সত্তাধিক্য-গুণাস্তরান্ত্বযুক্তানি, ন পুনঃ শুদ্ধ- 

স্ডানি। অতঃ সর্ববোত্তমৈৈষা পরব্রন্গমৃত্তিঃ । অস্তা অপি সন্তি রহস্যভূতা বহবো 

ভেদাঃঃ তেষু কাটমোশ্বর্ধযাত্বকমূর্তিরেবেহ গ্রন্থে প্রতিপাছ্থেতি ললিতাপদেন 

সুচিতম্” । 

কামেশ্বরী ও ললিতা শ্রীবিগ্ভারই অপর নামছ্বয়। শ্রীবিদ্ধা! প্রকৃতিম্বরূপা বলিয়! 

তাহার উপাসনাপদ্ধতিই তস্ত্রে অতি বিস্কৃতরূপে কথিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্ভার 

বিকৃতিস্ববূপা কালী ভুবনেশ্বরী প্রভৃতির উপাসনাপদ্ধতি তাদৃশ বিস্তৃতরূপে 
উক্ত হয় নাই * | ইহাদের উপাসনাপ্রয়োগে অনেক বিষয় শ্রীবিষ্কাপ্রকরণ 
»ইতে সংগ্রহ করিয়া নিতে হয়। এই জন্তই অম্মংপূর্ববপুরুষ পরমার|ধ্যপাদ 

পরমহংসপরিব্রাজকাচাধ্য শ্রীমৎ পূর্ণানন্দগিরি শ্রীবিগ্তার উপাসনা বিষয়ে “শ্রীতত্ব 
চিন্তামণি” নামক নিবন্ধ অতি বিস্তৃতরূপে এবং কালীর উপাসনা বিষয়ে “শ্যামা 

* উপাসনাপ্রয়োগ [বষয়ে কালী তারা তুবনেশ্বরী গ্রাবদ্। প্রভৃতির প্রকৃতি-বিকৃতিভাব 
থাকিজেও ই'হার। সকলেই পরাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন নিভূতি এই জনা ইহাদের মহিমাও তুলা, 

কেবল নামভেদ ও রুপতেদ মাত্র । 
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রহস্য” নামক নিবন্ধ অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপাকারে লিথিয়া গিয়াছেন। অশ্মদ্বংশীয় 

সাধকপ্ররর শ্রীমৎ রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাঁশয়ও * স্বপ্রণীত “নিত্যনৈমিত্তিক- 

কাম্যাচ্চনপদ্ধতি” নামক অতিবিস্তত কালীপুজাঁপদ্ধতিতে মমেক বিষয় 

শ্রীবিগ্যাপ্রকরণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 

শ্রীবিগ্ভার মুখ্যত্হেতুই ব্রঙ্গাগুপুরাণ উত্তরখণ্রাস্তর্গত ত্রিশতী” নামক স্তবে ৭ 
“বিষ্ভা” শব্দে একমাত্র শ্রীবিগ্ঞই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। ঘ্বথা,_- 

“ইতি মান্ত্েযু বন্ধ! বিদ্যায়! মহিমোচ্যতে 
মোক্ষৈকহেতুবিগ্যা তু শ্রীবিদ্ভা নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
ন শিল্পার্দিজ্ঞানযুক্তে বিছচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে । 

মোক্ষেকহেতুবিদ্য। স! শ্রীবিষ্ঘৈব ন সংশয়ঃ॥” ১১৩, ১১৪ 
কৌলমার্গ মুক্তির মার্গ, শ্রীবিগ্যা মুক্তিপ্রদদাত্রী, এই জন্ত তন্ত্রে কৌলাচাঁর 

সাধারণতঃ শ্রীবিগ্ভাবিষয়েই কথিত হইয়াছে । শ্রীবিদ্বোপাসনাবিষয়ক কৌলাচার- 
সম্বন্ধে বন তন্থ উপনিষৎ নিবন্ধ প্রভৃতি ছিল, তাহার প্রমাণ পাঁওয়া যায়; বর্তমান 

সময় তাহার অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে। 
বামকেশ্বর তন্ত্রে ( ১ম পটলে ) চতুঃযষ্টিতন্ত্রের নাম কথিত হইয়াছে । তা 

এইপানিউজহানায়া তত (২) শন্বরতন্ত্র (৩) যোগিনীতন্ত্র, (8) জালশম্বর তত্র 

(৫) তত্বশগর তন্ত্র, (৬) ভৈরবাষ্টকতন্ত্র, (৭-১৪) বহুরূপাষ্টকতন্তর (ব্রাঙ্গ্যাদি অষ্ট- 
মাতৃকাঁর উপাঁসনাপ্রতিপাঁদক আটখান। তন্ত্র, (১৫--২২) যামলাষ্টক [১ 

্র্গযাঁমল+ ১ বি্যাঁমল, ৩ রুদ্রধামল, ১ লক্ষ্মীামলঃ ৫ উমাঁযাঁমল, ৬ ক্ষন্দযামল, 
* গণেশযাঁমলঃ ৮ জয়দ্রথযামল 1, (২৩) চন্দ্রজ্ঞানতন্ধ, (২৪) বাঁসুকিতন্ত্র ( পাঁগীন্তরে 

মালিনীতন্ত্র), (২৫) মহাসন্সোহনতত্ত্র,। (২৬) মহোচ্ছুয্যতন্ত্ ( পাঁঠাস্তরে বামতষ্ট 

অর্থাৎ বামকেশ্বরতন্ত্র ), (২৭), বাতুলতম্ (২৮) বাতুলোত্তরতন্ত্র, (২৯) হৃন্তেতন্্, 

(৩০) তন্ত্রভেদতন্্র, (৩১) গুহাতন্ত্র, ৩২) কামিকতন্ত্র,র (৩৩) কলাবাদতন্ 

৯ এই সাধকপ্রণর মহাপুরুষ প্রায় ছুই শত বদর পূর্বের ময়মননিংহ জেলার অপ্রগত 
কাইটাইল গ্রামে (পূর্ণানন্দগিরির বাঁসগ্রনে) আবিভূ'তি হইয়া পরে “দিয়া” গ্রথমে বাদ 

করিরাছিলেন। উহার বংশধরগণ এখনও দিয়াড়া গ্রামে বাম করিতেছে এবং তাহ!র লাধনাহাশ 

পঞ্চমুণ্ডী প্রভৃতি ভখায় বন্তমান আছে। তত্প্রণীত নিতানৈমিত্তিককামা চ্চনপদ্ধতি, উপ!সন। 

প্রয়োগ বিষয়ে অতি উপাদেয় নিবন্ধ। 

1 পত্রিশতী” সহত্র নামের মত তিন শত নামঘুক্ত শ্রীবিগ্ঠার স্তব। ভগবৎপনদ শঙ্করচ'হা 

“বিফুমহত্নামভাষ্ের” মত ইহারও ভাষা লিখয়1 গিয়'ছেন। মান্সাজ হইতে এই পুস্তক 

প্রকাশিত হৃইগাছে। ্ 
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(৩৪) কলাসারতন্ত্র, (৩৫) কুক্িকামততত্ত্র, (৩৬) তস্ত্োত্তরতন্ত্র, (৩৭) বীণাতন্তর, 

(৩৮) ভ্রোতলতগ্্র, (৩৯) ত্রোতলোত্তরতন্ত্র (৪০) পঞ্চামৃততন্ত্র, (৪১) রূপভেদত্ন্ত্ 

(৪২) ভূতোডাঁমরতন্ত্র,“((৩) কুলসারতন্্র, '৪৪) কুলোড-ডীশতন্ত্র, (৪৫) কুলচুড়।- 
মণিতন্ত্ (9৬) সর্ববজ্ঞানোত্তর তন্ত্র, (৪৭) মহাঁকালীমততন্ত্র, (৪৮) মহাঁলক্ষ্মীমততন্ত্র 

(৪৯) সিদ্ধযোগেশ্বরীমততন্ত্র, (৫০) কুরূপিকাঁমততন্ত্র, (৫১) দেবরূপিকাঁমততন্ত্র 

(৫২) সর্ববীরমততন্ত্র (৫৩) বিমলামততন্ত্র, (৫৪) পূর্ববাস্নায় ন্ত, (৫৫) পশ্চিমা 

মায়তন্ত্র। (৫৬) দক্ষিণায়ায় তন্ত্র (৪৭) উত্তরায়ায়তন্ত্র। (৫৮) উদ্ধণয়ায়তন্ত্ 
(৫৯) বৈশেষিকতন্ত্র, (৬০) জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, (৬১) বীরাবলিতন্ত্র, (৬২) অরুণেশ তত্র 

(৬৩) মোহিনীশতন্ত্র, (৬9) বিশুদ্ধেশ্বরতন্তর | 

এই চতুঃব্টিততস্ত্রের মধ্যে কতকগুলিতে কৌলমার্গে শ্রীবিগ্ভার উপাসনা, 
কতক গুলিতে তাহার অঙ্গদ্ধপে অন্ত দেবতার উপাসনাপদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে । 

এই জন্ত এই চতুঃষষ্টিখান! তন্ত্রের নাঁম কুলতন্ত্র। ভগবংপাদ শঙ্করাচার্ধ্যও স্বকৃত 
“আনন্দলহরী” নামক শ্রীবিগ্তাস্তবে “চতুঃব্্যা তক্্ৈঃ সকলমভিসন্ধায় ভূবনম্” 

ইত্যাদি (৩১) শ্লোকে এই চতুঃষষ্টি তশ্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন । 

বামকেশ্বরতন্ত্রে এই চতুঃযষ্টি তন্ত্র উল্লেখ করিয়া, পরে বলা! হইছে” 

“এবমেতানি শান্্বাণি তথান্তান্তপি কোটিশঃ | ৮২ 

ভবতোক্তানি মে দেব সর্বজ্ঞানময়ানি চ |” (১২২) 

এই বচনের “অন্যান্যপি" এই উক্তির দ্বারা “মহাদেব কৌলমার্গ সন্ধে এই 

চতুঃষষ্টিতন্বের অতিরিক্ত আর৭ অনেক তন্ব বলিয়াছেন, এইরূপ জানিতে 
পারা যাঁয়। কুলার্ণবতন্ত্র, বামকেশ্বরতন, তন্বরাঁজতশ্রঃ শীস্তবী তন্ত্র, গন্ধর্বরতন্ধঃ 

পরমানন্দতন্ত্র দক্ষিণামৃত্তিসংহিতা প্রভৃতি বহু তন্ত্র চতুঃযষ্টিতস্ত্রের অতিরিক্ত, 

মথচ এই সকল তন্ত্বেও কৌলমার্গে শ্রীবিগ্ভার উপাঁসনাঁপদ্ধতিই বিবৃত হইয়াছে। 
মহাপুরুষ পূর্ণানন্দগিরি স্বকীয় "শ্রীতভচিন্তামশি” নিবন্ধে শাস্তবীতন্ত্র হইতে বহু 

'বষয় গ্রহণ করির! তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন । 

এই সকল তন্ত্রের মধো কয়েকখানি তন্ত্রের কিয়দংশমাত্র এখন দেখিতে পাওয়া 

যায়। ৃ 

কৌলাচারে শ্রীবিগ্ভার উপাঁসনা সগ্বন্ধে যে সকল নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 

পূর্ণানন্দ প্রণীত শ্রীতত্চিস্তামাণই বৃহৎ এবং সর্ববাঙ্গসুন্নর *। 

& শ্রীতন্বচিন্তামণি আজ পরাস্ত মুদ্রিত হয় নাই। আমাদের নিকট হস্তলিথিত পুস্তক 

অছৈ | 
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অনেক উপনিষদেও কেবল কৌলাচারে শ্রীবিগ্ঠ/র উপাসনাই বিবৃত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে ব্রিপুরাঁমহোপনিষত, কৌলোপনিষত্, সুন্দরীতাপনী উপনিষৎ, গুহ্যোপ- 
নিষৎ, এই পাচখানা প্রধ/ন। ভাস্কররায় এই উপনিষদৃগুলির গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ 

অতি উপাদেয় ভাষ্য লিখিয়! গ্রিয়াছেন। ,প্রথম তিনখানা সার, জন্, উডরফ 

মহোদয় প্রকাশিত করিয়াছেন, পরবর্তী ছুইখ।না 'এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 
এই সকল উপনিষংকে লক্ষ্য করিয়াই মহ্ধি হারীত বলিয়াছেন, _“অথাতো 

ধর্মং ব্যাখ্যাস্ামঃ। শ্রুতিপ্রমাণকো ধর্মঃ | “শ্রুতিশ্চ ছিবিধা বৈদ্দিকী তান্ত্রিকী চ।” 

[মন্ুসংহিতার (২১) ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্রবৃত হারীতবচন ]। এই সকল উপনিষং 

তান্ত্রিক উপনিষৎ 'নামেই পরিচিত । 

এই সকল উপনিষদের মধ্যে কৌলোপনিষদে কৌলধশ্ম বিবৃত হইয়াছে । 
এই জন্য বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ সমগ্র কৌলোপনিষৎ কৌলমার্গরহস্তের সহিত 

প্রকাশিত হইল। বিবৃতিতে ভাক্কররায়কূত ভাষ্যের তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইয়াছে । 

ভাস্কররায় সেতুবন্ধে (৪ পৃঃ) বলিয়াছেন,যেমন বেদে পূর্ববকাণ্ডের শেষ- 

ভূতরূপে আশ্বলয়ন।দি কল্পহ্থত্র এবং মন্বাদিম্বতির প্রবৃত্তি, সেইরূপ 

উপনিষকমুগ্ডর শেষভূতরূপে পরশুরামার্দির ( তাষ্ত্রিক ) কল্পন্ত্র এবং যামলাদি 

তে *। তথায় অন্তত্র [৬ পৃঃ ] বলিয়াছেন,__ধেমন [শুরু যহূর্বেদ] 

কাথাদি পঞ্চদশ শাখার একমাত্র কাত্যায়নপ্রণীত কল্পহথত্র, সেইরূপ নিখিল 

নুন্দরীতন্ত্রেরে একমাত্র পরশুরামপ্রণীত কর্পস্থত্র ৭। এই উক্তিতে জান যায়, 
পরশুরাম শ্রীবিষ্ভার উপাসনাবিষয়ে কল্পসত্র রচনা! করিয়া গিয়াছেন। কল্স- 
হুত্রের শেষে পরশুরামের যে পরিচয় আছে, তাহাতে জানা যায়--তিনি 

বিষুর ষষ্ঠ অবতার জামদগ্র্য পরশুরাম % | এই জন্ত বঙ্গদেশীয় নিবন্ধকারগণ 
“তথাঁচ কুলমূলাবতারকল্পন্ত্রে” এইরূপ উল্লেখ করিয়া এই কল্পন্থত্রের প্রমাণ 

* “শ্রীমহাত্রিপুরহন্দযযাশ্চ গৌঁণীং ভক্তিং নেতিকত্ব্তাকাং নিরূপর্লিভুমৈদম্পর্যোণ 
ন্দরীতাঁপনীপঞ্চকং ভাবনোপনিষৎ কৌঁলোপনিষৎ গুহে'পনিষন্মহোপনিষচ্েত্যাদয়ো বেদশিরো- 

ভাগাঃ প্রবৃত্তাঃ। বেদে চ পূর্ববকাশুন্ত শেষভৃভতয়াশ্বলায়নাদ্দিকল্পনৃত্রাণাং মন্থাদিম্বৃতীনাধ 

প্রবৃত্তিবহুপনিষৎকাগুশ্যেত্বেন পরশুরামাদিকল্পসুত্রাণাং যামলাদিতস্ত্রাণাঞচ প্রবৃত্তিং |” 

+ “করস্থত্রস্ত তু কাৰাদিপঞ্চদশশখাম্বেন্ত কাতায়নীয়ন্তেব পরশুরামীয়ন্ত নিখিল- 

'হুনারীত্বেধঙ্গ তব'ৎ।” 

£ ইতি শ্রীহ্ষটক্ষত্রিয়কুলকালান্তক-রেণু কাগর্ভসস্তুত-মহাপেবপ্রধানশিষ্য-জা মদগ্র্য-পরশুরাম- 
নভাগব-মহো পাধ্যায়-মহাকুলাচার্যানির্শিতং কল্পনুত্রং সম্পূর্ণম্।” 
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উদ্ধত করিয়াছেন। কুলশাস্মই ইহার মূল এবং অবতারপ্রণীত, এই ভল্ত 
ইহার নাম “কুলমূলাবতার কল্পনুত্র ”।* 

পূর্বে নান! নিবন্ধে এই কল্পস্থত্রের উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছি, গ্রন্থ দেখিতে 
পাই নাই। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে অতি প্রাচীন হস্তলিখিত 
একখান! পুথি আছে; তাহা অতিশয় জীর্ণ, পাঠের অযোগ্য । 

সম্প্রতি রামেশ্বররূত উপাদেয় বৃত্তি সহ কর্পস্ত্র বরোদাগভর্ণমে্ট প্রকাশিত 

করিয়াছেন। ইহার সম্পাদক মহাদেব শাস্ত্রী বি, এ, মহোদয় ভূমিকায় লক্ষ্মণ 
রাণাডের লিখিত “হুত্রতত্ববিমর্শিনী” হইতে ব্রিপুরারহস্তের এই বচনগুলি 
উদ্ধত করিয়াছেন-_[ নারদের প্রতি সুমেধার উক্তি ]। 

“আদৌ শ্রীদত্বগুরুণা শিষ্যাণাঁং হিতকাম্যয়া। 
স্বন।ম| সংহিতাং চক্রে ত্রিপুরোপান্তিপদ্ধতিঃ ॥ 

অষ্টাদশসহত্রাণি গ্রন্থতোইভূচ্চ সংহিতা । 

অধীত্য তাং জামদগ্ন্যঃ বিস্তৃতাঁং সাগরোপমাম্ ॥ 

গম্ভীরগুঢ়তাৎপর্য্যাং মন্দানাং তত্র বৈ গতিম্। 
মত্ত! মুছুল'ভাং ভূয়ঃ সংক্ষিপ্য বিশদাঁশয়মূ। 

নির্মমে সুত্রজালং বৈ পঞ্চাশংখণ্ডসন্মিতম্। 
তদ্গুরোধজ্জ মদগ্রযাদধীতং স্ুত্রমগ্ডলম্ ॥ 

অধীত্য সংহিতাঞ্চ!পি শ২পশ্চাদ্গুরুনামতঃ। 

সত্রজালে সংহিত।য়াঃ প্রতিবিষ্বাতবকেইভবহ ॥ 

্রস্থতঃ ষট্সহত্রন্ত সুত্রং তদপি সংস্থিতম্ । 

সংহিতাস্য সংক্ষেপাত্বকং হুত্রমুদাহৃতম্ ॥ 

সংহিতা-হুত্রয়োঃ সারং সংগৃহীতং ময়া মুনে। 

তদ্দত্ত-রামসংবাদাত্মকমেব পুরা কৃতম্ ॥ 

ইহাতে জানা যায়_-প্রথমতঃ শ্রীদত্ত নামক গুরু শিষ্যদিগের হিতকামনায় 
শ্রীবিষ্যোপাঁসনাবিষয়ে "শ্রীদতসংহিতা” নামক অষ্টাদশসহত্রশ্পোকা ত্বক এক সংহিতা 
রচনা করেন। পরশুরাম সেই অতি বিস্তৃত সংহিত! অধ্যয়ন করিয়া! মনাবুদ্ধির 
বোধসৌকধ্যার্থ সংহিতার সার সঙ্কলন করিয়া পঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত তগরস্থ 
রি 

শপে পপ আপা পা 

* উমানন্ম নিত্যোত্সবে (২রোদা গঙর্মেন্ট কর্তৃক মুদ্রিত পুস্তক ২০৬, ২১০, ও ২১২. 
পৃঃ) “কুলমুলাবতারে” বলিয়া অনেকগুলি বচন উদ্ধত করিয়াছেন। এই বচনগুলি সুত্র নহে, 
অুষট.পছন্দে লিধিত। ইহাতে জানা যার, “কুলমুলাবত'র” নামে একখানা পৃথকৃ গ্রন্থ ছিল। 



৬০ কৌলমার্গ-রহস্য 

রচনা করেন। পরে পরশুরামশিষ্য স্ুমেধা প্রীদতসংহিতা ও পরশুরামহৃত্রের 
সার সঙ্কলন করিয়া গুরুর নামেই আর একখানি স্থত্রগ্রন্থ রচনা করেন। 

বর্তমান কল্পস্যত্রে ৫০ খণ্ড নাই, পরিশিষ্ট মহ আঠারট খণ্ড আছে । সম্ভবতঃ 

ইহা স্ুমেধার সঙ্কলিত সুত্র গ্রন্থ। 

রামেশ্বর ১৭৫৩ শকে (১৮৩১ খুঃ অঃ) পরশুরাম কল্পন্গত্রের বৃত্তি রচন| 

করেন *।| রামেশ্বর ভাঙ্কররাঁয়কে পরমেষ্টিগুরূ বলিয়৷ পরিচয় দিয়াছেন ৭ 

ভাস্কররায় ১৭৩৩ খুঃ অবে সেতুবন্ধ ১৭২৮ খুঃ অবে সৌভাগ্যভাঙ্কর রা 
সহশ্রনামভাঁষ্য ), এবং ১৭৪০ খুঃ অবে গুপ্তবতী ( চণ্ীর টীক1 ) রচনা করেন ৫1 

ভা্করশিষ্য উমানন্দ ৪৮৭৬ কল্যব্দে (১৬৯৭ শকাব্দ, ১৭৫৫ খুঃ অঃ) “নিতে২সব" 

রচনা করেন $। নিত্যোৎসবে কল্পহ্ত্রের অন্্যাঁয়ী ্ীবষ্থার উপাসনাপদ্ধতি 
ও শপ অপ প পপ্ররাচে বা এ স্পা ৯ 

অগ্নিবাণা'দ্রভৃসঙ্ো শাকে তপমি গীষ্পতেহ। 

বারে শুরুপক্ষস্ত দিন আদছ্যে নিশ। মুখে।” 

( পরশুরামকল স্থত্রবুত্তি, ৩১৭ পৃঃ) 

1 “অন্মংপরমোগুরুভিঃ উন্তরতুঃশতাব্যাখা'নে বিস্তরেণ মেতুবদ্ধে বরিবস্তারহস্তে চ” 

[ পরশুরামকনুরবৃতি ৫1১৬ ]। প“পলিতাব্যগানাবদরে  অন্মৎ্পরমে্ছিগুরুভিঃ বিস্তরেণ 

প্রপঞি এ ৩৩১]।  “অশ্মপরমেছিগুরুক ভমেতুবন্ধে সবিস্তরমুক্তত্বাৎ" [ এ ৩৯]; 

র'মেখর এই নকল স্থ।নে ভাঙ্খররায়ের নাম উল্লেখ করেন নাই, কেবল পরমেচিগুর বলিয়া 

উল্লেধ করিয়াছেন। বাম.কশ্বরভঙ্ের পূর্বিভীগের নাম পূর্বচতুঃশেতী এবং উন্তরতাগর নাম 

উত্তরচতুঃখতী | বামকেশগরতপ্রের টাক'র নাম নেতুবন্ধ। ললিহাঁসহএণামভাষোর নাম 

সেভ।গ্যভান্কর | সেতুবন্ধ বরিবন্তারহস্ত ও সৌভগ্যভ।ঞ্জর ভাক্ষররায়রচিত। অতএব এই 
সকল স্থলে “পর/মিগুর” শখের দ্বারা ভাঞ্চররায়ই উক্ত হইয়াছেন । মুত্রিত পরশুরাম- 

কন্গন্তত্রবুত্তিতে অন্যত্র [১1২৯ ] “অন্মংপরমগ্তরুভি: উত্তরচতুঃখন্তীসেতৃবন্ধে ৮ ৮৮ ইদ্মেব 

ব'কাং দর্শিতম্” এই স্থলে “পরমণ্ডরূ” শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা লিপিকর- 

প্রমাদ। গুরুর গুরুকে পরমগ্তরু এবং তাহার গুরুকে পরমেঠিগুর বলে। র্ামেশ্বর ও 

ভাঞ্চরের ব্যবধান একশত বংসর, এইন্সপ ব্যবধানে পরমেষি গুরু হওয়াই সঙ্গত। 

৭ ১৮৪৪ শকার্ষের জৈঠ মংখার তন্ববোধিনী পত্রিকায় মল্লিখত “ভ!ঙ্কররায়” প্রবস্থ 

দষ্টবা। 

২ উমানন্দ নিতোতসনের শেষে এইরূপ আজ্ুপরিচয় দিয়াছেন--- 

“বিশ্ব শ্চযাতপোময়বিশ্বামিত্রধিগোহাতিলকেন। 

শ্রীবালকৃষ্ণবিদ্বংগুতেন লক্ষ্প। শ্বয়েপলালোন ॥ 

শ্লহপেটবো'পনায়া চে!ল'ধিপতিভোমলেন্দুমান্যেন | 

নাটককাবা।দিকৃত1 মহিতমহার'ই্রজঠিহীরেণ ॥ 
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বিবৃত হইয়াছে। উমানন্দ ভাঙ্করের আদেশেই “নিতোৎসব” রচন! করিয়া- 
ছিলেন *। ভাস্করের জন্মস্থান বীজাপুর। উমানন্দ মহারাহ্ীয় ব্রাঙ্গণ। 
রামেশ্বরের জন্স্থানও দাক্ষিণাত্যে ৭ । ভাঙ্কর স্ররাটনগরে শিবদত্তশুকের 

নিকট দীক্ষিত ও পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন £ঃ। 

বরোঁদ! হইতে প্রকাশিত পরশুরামকল্পস্থত্রের সম্পাদক মহাঁদেব শাস্ত্রী 

মহোদয়ের লিখিত ভূমিকায় জান! ঘাঁয়_-মহারা্থীয় ব্রাঙ্গণ লক্ষ্মণ রাণাডে ১৮৮৮ 
খুঃ অন্দে পরশুরামকল্পহত্রের “্ত্রতত্ববিমর্শিনী” নামক টীক। রচনা করিয়া- 

ছিলেন। এই টীকা আমরা এই পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। 

কৌলমার্গ সম্বন্ধে ভাস্করের বহু উক্তি ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধত হইয়াছে। ইতঃপর 
বঙ্গানুবাদ ও ভাকঙ্কররায়কৃত ভাষ্যের তাংপ্র্য সহ কৌলোপনিষং সমগ্র, বঙ্গানুবাদ 

৪ রামেশ্বরকৃত বৃত্তির তাঁৎপর্য্যসহ পরশ্ুরামকক্সস্ত্রের কৌলপর্শবিষয়ক বিশেষ 

বিশেষ সুত্রসমূহ, এবং বঙ্গান্ুবাদসহ কৌলপর্শ্মবিষয়ক নিত্যোৎসবের উক্তিসমূহ 
উদ্ধত করিব। পাঠকগণ দেখিবেন, দাঁক্ষিণাত/নিবাণী কৌলমার্গসেবী 
বেদাদি অশেষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ কিরূপ দক্ষতার সহিত কৌলমার্গের সমর্থন 

করিয়াছেন। “কচিৎ কৃচিন্মহারাষ্টে গুর্জরে গ্রলয়ং গতা” এই কথাঁরই বা 

সার্থকতা কোথায়, তাহাও বিবেচনা করিবেন । ০০ 

্রযান্ততব্বশীলনদলিতজগচ্ছান্তরজ: পসোহেন। 
ভারতাপাখাভাস্করমখিদেশিকলবদৈক্গনাম্বায়ম্ ॥ 
আম্মায়তম্থজালালোকঝপরেণাব।সম্প্রদায়জুষা । 

ললিতাপদাজরোলন্বেন জগন্নথপণ্ডিতবরেণ ॥ 

কলাক্ষু রসার্নবকরিবেদমিতেধিহ বাতীতেষু। 
নবাঃ ক্রোধনশরদি হ্যবদ্ধি নিংতাতৎসবঃ শ্বশ্রীতো ॥ 

ইতি প্রীমগ্!স্বানন্দন!ণচরণারবিন্মমিলিন্দায়মীননানমেন উমানন্দনাথেন নিশ্মিতে আভিনবে 

কল্প রাহ্ছদারণি নি'তযাতনবনিবন্ধে সাধ'রণক্রণনিরূপণো। নম অনবস্থোল্লাসঃ সপ্তমঃ সমাপ্তি- 

মগমত 1” 

জগন্নাণ ও উমানন্দ অহিন্ন বাক্তি। পিতকহ্র নাম জগন্নাথ এবং দীক্ষ:কালীন গুরুদত্ত 

নাম উমাননন।ণ। ভাঙ্গররায়ের গুকুদত্ত নাম ভাঞগ্রানন্দলাপ। 

“ক'এ!ম্চলান্ সম'গন্তা কাবেষাদ্ঘবিহারিণা | 
নাথেন ভাহুবানন্দন'থেনান্মীহ যোঙ্সিতঃ ॥” (শিতি]াৎসব, ১ পৃঃ )। 

+ কর্পশ্থত্রবৃত্তিতে রামের স্বীয় জন্মস্থটনের উল্লেখ করেন নাই । ত'হার শিতার নাম 

গবদ্ধণা, ম'তার নাম গুরুবান্থা (“ঈএন্ধণওঞ্চ পিতরং গুরুবান্ব'ৰ। মাতরম্।” কলগুএ ২ পৃঃ)। 

ভাঙ্গর রায় তাহার পরমেছিগুরু । ইহ্তেই বুঝা যাইতেছে, তহ!র জন্মস্'ন দক্ষিণাতা । 

1. ১৮৪২ শকান্দের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার তন্ববোধিনী পর্রিকায় “ভ'ক্কুররায়” প্রবন্ধ 
দরষ্টব্য। 

শশা শি মশা 
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শং নঃ কৌলিকঃ, শং নো বারুণী, শং নঃ শুদ্ধি, 
শং নোহগ্িত, শং নঃ সর্ববং সমভবত ।১ 

পরমশিব আমাদের মঙ্গলজনক হউন, বারুণী দেবী আমাদের মঙ্গল বিধান 

করুন, শুদ্ধি আমাদের মঙগলপ্রদ হউন, অগ্নি আমাদের মঙ্গল করুন, সকলই 

আমাদের মঙ্গলকর হউন। ১ 

তাৎপর্য্য। কুলমার্গের প্রবর্তক বলিয়া “কৌলিক" শব্দের অর্থ পরমশিব । 
পঞ্চতত্বের মধ্যে প্রথম তত্ব মছ্ঘঃ তদভিমানিনী দেবতার নাম বারুণী। দ্বিতীয় 

তত্ব মুদ্রা, তদভিমানিনী দেবতার নাম শুদ্ধি। পরিমিত গণনায় প্রয়োজন কি, 
সকলই আমাদের মঙ্গলকর হউন, ইহাই “সর্বং” শব্দের তাঁৎপধ্য । “শং” 

শব্ষের অর্থ মঙ্গল বা মঙ্গলজনক। ইহারা “শং" হউন, অর্থাৎ বিদ্বনিরাকরণ- 

পূর্বক স্বাত্মানন্দ প্রাপক হউন, ইহাই এই মন্ত্রের দ্বারা! প্রার্থনা কর! হইতেছে। 

“ভূয়াঁৎ” এই অর্থে “সমভবৎ” ইহা ছান্দস প্রয়োগ । ১ 

এরুমো ব্রক্ষণে, নমঃ পৃথিব্যে, নমোহত্তো, নমো- 
হগ্রয়ে, নমো বায়বে, নমো গুরুভ্যঃ ২ 

পরব্রঙ্গকে নমস্কার, পৃথিবীকে নমস্কার, জলকে নমক্কর, অগ্নি অর্থাৎ তেজকে 
নমস্কার, বায়ুকে নমস্কার, গুরুকে নমস্কার । ২ 

তাৎপর্য্য। পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের উক্তির দ্বারা আঁকাশও পরিগৃহীত 

হইয়াছে । গুরুশব্ব ও বহুবচনের ছারা গুরুপর্য্যাঁয় পরমশিব হইতে স্বগুর পর্য্যন্ত 
পরিগৃহীত হইয়াছে। 

ত্বমেৰ প্রত্যক্ষং সৈবাসি, স্বামেব প্রতাক্ষং তাং 
বদিষ্যামি | ৩ 

হে কৌলোঁপনিষৎ ! তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রঙ্গরূপা ত্রিপুরস্ুন্দরী, সেই তোমাকে 
আমি প্রতাক্ষরূপে বলিব । 

তাৎপর্য । সকলে “অহংরূপে ধাহাকে প্রত্যক্ষ করে অর্থাৎ “আমি” 

ইত্যাকারে জানিতে পারে, তিনিই প্রত্যক্ষ ব্রঙ্গ। “সা” শৰের অর্থ-- প্রসিদ্ধ! 
ত্রিপুরনুন্দরী । "ত্বং” শব্দ কৌলোপনিষেদের বাচক। ত্রিপুরমুন্দরী বাচ্য ও 
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কৌলোপনিষৎ বাচক, বাচ্য-বাঁচকের অভেদবিবক্ষায় ব্রঙ্গরূপিণী ত্রিপুরনুন্দরী ও 
কৌলোপনিষৎ অভিন্ন। 

খধতং বদিষ্যামি ! সত্যং বদিষ্যামি | তন্মামবু । 

তদ্বক্তারমবতু । অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ৪ 

ব্রঙ্গকে বলিব। তিনি আমাকে রক্ষা করুন, বক্তাকে রক্ষা! করুন। 

তাৎপর্য । “ঝতং” শবের অর্থ ব্রঙ্গ, “সত্যং” শবের অর্থও ব্রঙ্গ। এই স্থলে 

মাদরে ভিন্ন শব্দের দ্বারা পুনরুক্তি। “অবতু” পদেরও আদরে পুনরুক্তি। 
বেদপুরুষ স্বয়ং এই মন্ত্রের ঘারা নিজের ও বেদবত্গণের রক্ষাকাঁমনা করি- 

তেছেন। ৪ 

ও শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ | ৫ 

“শাস্তি” £-বিদ্বানাং শান্তিভবতু-বিদ্বনকলের শান্তি হউক। আদরে, 

পুনরুক্তি । 
তাতপধ্য। উপনিষৎপাঠের পূর্বের শাস্তিপাঠ করিতে হয়। উপযুক্ত 

মনত্রগুলি কৌলোপনিষদের শাস্তিমন্ত্র। 

অথাতো ধন্মজিজ্ঞাসা | ১ 

ব্রদ্দজিজ্ঞাসার অনন্তর ধনী অর্থাৎ ব্রক্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ হইলে ধন্ম অর্থাৎ 

ব্রঙ্মশক্তিবিষয়ে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জ্ঞানলাঁভের জন্ত বিচাঁর কর্তব্য। 

তাৎপর্য । “অথ" শব্দের অর্থ ব্রদজিজ্ঞাসার অনন্তর । “অতঃ» শব্দের 

অথ এই হেতু--ব্রঙ্গজ্ঞান জাত হইলে। “ধর্্” অর্থ শক্তি। যেমন-_বহ্ছির ধর্ম 

বহ্িত্ব, দাহিক1 ও প্রভারূপ বন্থিত্বপন্মই বহ্ছির শক্তি, এইরূপ ব্রঙ্গে অবস্থিত 

সমষ্টিরপা অনন্তশক্তিই ব্রঙ্গের ধর্ম বা শক্তি । ধর্মই ধন্শর পরিচায়ক ; এই জন্ত 

বিচারপূর্বক শান্ত্াধায়নের দ্বারা ব্রঙ্গবিষয়ে পরোক্ষ-জ্ঞান লাভ হইলে, 
তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের জন্ত শক্তিতত বিষয়ে বিচারপূর্বাক জ্ঞানলাঁভ করিতে 

হইবে৷ কুলার্ণনতম্ত্র বলিতেছেনঃ__ 

“উপায়! বহবঃ সন্তি জ্ঞাতুং ব্রক্ম ননাতনম্। 

তথাপি প্ররুতের্যোগাত ক্ষিপ্রং প্রত্যক্ষতাং ব্রজেহ ॥” 



৬৪ কৌলমার্গ-রহস্ 

ব্রদ্মবিষয়ে অপরোক্ষ-জ্ঞানের বহু উপায় থাঁকিলেও প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তির 

সাহাঁষ্যে তাহাকে শীঘ্র প্রত্যক্ষ করা যাঁয়, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ-জ্ঞান লাভ 

হয়। আপ্তবাঁকা, শান্্পাঠ ও অনুমান প্রভৃতির দ্বারা থে জ্ঞান হয়, তাহার নাম 

পরোক্ষজ্ঞান, আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম অপরোক্ষ বা 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান। 

জ্ঞানং বুদ্ধিশ্চ। ২ 

জ্ঞান এবং বুদ্ধি, এই উভয়ই ধন্ম ব৷ শক্তির স্বরূপ। 

তাঁৎপধ্য। ব্রঙ্গের প্রত্যক্ষ অনুভবের নাম জ্ঞান, আর সেই জ্ঞানের জনক 
পরোক্ষ জ্ঞানের নাম বুদ্ধি । 

“যন্তান্থভবপর্য্যস্তা বুদ্ধিন্তত্ডে প্রবর্ততে।” [ যোগবাশিষ্ঠ ] 

ইত্যাপি বাক্যে জ্ঞান ও বুদ্ধির ছৈবিধ্যব্যবহার দ্রেখ! যাঁয়। “চ”কার ছারা 
অন্ুক্ত চৈতন্তাদি ধর্ম পরিগৃহীত হইয়াছে । 

জ্ানং মোক্ষৈককারণম্। ৩ 

জান &শংস্জুর একমাত্র কারণ । 

তাৎপধ্য। পূর্বন্থত্রে কথিত ত্রঙ্গের প্রত্যক্ষ অন্থুভবরূপ জ্ঞানই এই সুত্রে 

“্জ্বানং” পদের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে । 

মোক্ষঃ সর্ববাত্মভাসিদ্ধিঃ ৷ ৪ 

সকল প্রপঞ্চের সহিত আত্মার আিন্নতাপ্রাপ্তিই মুক্তি। অথবা তাদৃশ 

অভেদজ্ঞানজন্ত অথণ্ড বৃত্তি অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্তিই মুক্তি । 

তাৎপর্য ৷ সর্ব এব আআ যন্য সঃ সব্বাজ্বা, ত্য ভাবঃ সর্ববাজ্ম তা, হ্বাত্/ভেদঃ 

তশ্যাঁ; সিদ্ধি: তছ্িবয়সবিলাসাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। ব্রঙ্গই পরখাক্মা, পরমান্া ও 

জীবাতা! অভিন্ন। হুট যাবতীয় পদাথের সহিত পরমাজআ্মার পরমার্থতঃ কোন ভেদ 

নাই। ইহাদের পরস্পর ভেদজ্ঞাঁন অজ্ঞানসম্ভূত। সাধনার দ্বারা এই অজ্ঞানের 

'নিবৃত্তি করিয়।, পূর্ণ পরগাত্বন্বরূপপ্রাপ্তিই মুক্তি। দ্রেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, 

“সর্ববং খন্বিদমেবাহং নান্দন্তি সলাতনম্।” 

এই সমন্তই “অং” অথাৎ আমি, “অহং"এর বাহিরে অন্য সনাতন বস্তু কিছু 

,মাই। ইাঁর নাম পূর্ণাতন্তা । ইত্যাঁকাঁর জ্ঞানই মোক্ষের জনক ! 
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পঞ্চ বিষয়াঃ প্রপঞ্চঃ। ৫ 
শবাদি পঞ্চ বিষয় গ্রপঞ্চ । 

তাঁৎপর্যয। শব, স্পর্শ, রূপ, রদ, গন্ধ, এই পাঁচটি বিষয় ঝা সুক্ষভৃত। পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ঘবার। ইহাদিগকে গ্রহণ কর! হুয় বলিয়! ইহাদের নাম বিষয় । উক্ত 

পঞ্চ সুক্ভৃত ও আকাশ, বাযুঃ তেজ, জল ও পৃথিবী, এই পঞ্চ স্থূল ভূতে কোন 

ভেদ নাই। শিবাদি ক্ষিত্যন্ত যট্্রিংশৎ তত্ব ও ইহাদেরই অন্তভূতি। অতএব পঞ্চ- 

ভূতের বাহিরে স্থষ্ট পদার্থ আর কিছু নাই। এই কথাই যোগবাশিষ্টেও উক্ত 

হইয়াছে, যথ1-- 

“সর্বত্র পঞ্চ ভূতানি হষ্ঠং কিঞ্চিন্ন বি্াতে |” 

এই জন্য এই সুত্রে প্রপঞ্চ অর্থাৎ স্থষ্ট যাবতীয় পদার্থ শব্খাদিবিষয়পঞ্চকের 

দ্বারা উক হইয়াছে। ইহা পুর্বস্থত্রোক্ত "সর্ব”পদের বিবরণ, অর্থাৎ--“সর্ব”- 

শব্দের অর্থ পঞ্চতৃতাত্মক প্রপঞ্চ1* 
তেষাং জ্ঞানম্বরূপাঃ। ৬ 

সেই শব্দাদি বিষয়পঞ্চকের উপভোক্তাও প্রাণবিশিষ্ট জীব। 

তাৎপর্যা। ইহাও সর্বশব্দের বিবরণ। পূর্ববস্ত্রে গ্রপঞ্* শবে তড়বগ 

নির্দিষ্ট হইয়াছে, এই সুত্রে চেতন পদার্থসমূহের নির্দেশ কর! হইতেছে । “তেষাং” 

পদে শব্দাদি বিষয়পঞ্চক গৃহীত হইয়াছে। [[জ্ঞশ্চাসাবনশ্চ জ্ঞানম্। বিষয়ান্ 

জানাতি প্রাণিতি চেত্যর্থ:। তার্দৃশস্বরূপাঃ জীবাঃ ইতি যাবৎ। ইতি ভাম্কর- 

রায়ঃ ] বিষয়পঞ্চককে যে জানে অর্থাৎ উপভোগ করে, তাহার নাম জ, ঘাহার 

প্রাণনক্রিয়া আছে, তাহার নাম অন, এই উভয় শ্বরূপ যাহার, সেই জীব।1 

* এই বিষয়ে ভান্কররায় সেতুবদ্ধে (৭18৫18৩) বলিয়াছেন, +“কিঞ্তেষু হট ত্রিংশত্ত্েযু 

ক্ষিতযাদিশ্রোতরাস্তং, ততঃ প্রকৃতান্তং, ততে। মায়ান্তং, ততঃ স্দাশিবাস্তং, ততঃ শিবান্তম্, এবং- 

জরমেণ পৃথিব্যাদিতত্বপঞ্চকত।। তদিদং পঞ্চভূতময়ং বিশ্বমিতযনেনৈবৌক্তম।৮  পৃথিবীহদধ 

হইতে শ্রোত্রতত্ব পর্যন্ত একবিংশতিতন্ব পৃথিবীতন্বস্মক। মনম্তব্ব হইতে প্রকৃতিতন্ব পধ্যন্ত তন্ব- 

চতুষ্ট্র জলতন্বাস্বক। পুরুষতত্ব হইতে মায়াতত্ব পর্য্যন্ত সপ্ত তত্ব তেজশ্তত্বাত্মক। ঈশ্বর, শুদ্ধবিদ্যা! ও 

সদাশিব, এই তত্বত্রয় বাযুতত্বীস্বক। শক্তিতৰ ও শিবতত্ব আকাশতন্বাযক। ঘট ত্রিংশত্ত্বাত্বক 

বিশ্বকে এই জন্য পাঞ্চতৌতিক বল! হয়। হটত্রিংশৎ তন্বের বিবরণ পরে কথিত হইবে। 

1 চতুর্থ, পঞ্চম ও ঝষ্ঠ কুত্রের তাৎপর্য এই- জাগতিক সমুদয় পদার্থ জড় ও চেতন, এই ছুই 

ভাগে বিভক্ত । জড়চেতনবস্তরসমষ্টি জগৎকে “অহং”রূপে ধারণ! করা অর্থাৎ এই জগৎ আমি, 

আমার বাহিরে জগতের কৌন বন্ত নাই, ইত্যাকার ধারণা করার নাম মোক্ষ বামুক্তি। শীক্ত ও 

৫ 



৬৬. কৌলমার্গ-রহস্য - 

যোগে মোক্ষঃ। ৭ 

যোগ এবং মোক্ষ, এতদুভয়ও জ্ঞান। 

তাৎপর্যয |. বিষয় হইতে ইন্দ্িঃবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ । মোক্ষের ম্বরূপ 
চতুর্থ সুত্রে উক্ত হইয়াছে । 

অধন্মকারণাজ্ঞানমেব জ্ঞান্ম্। ৮ 

অধর্্ম অর্থাৎ পরংব্রন্মবিষয়ে কারণ অর্থাৎ মুলীভূত অজ্ঞানও জ্ঞান । 

তাৎপর্য । পরংব্রদ্দের কোন ধর্ম নাই, এই জন্ত তিনি অধর্দ। অজ্ঞান 

অর্থাৎ অবিগ্যাই স্য্ পদার্থের কারণ অর্থাৎ মূল। ব্রদ্ষের কোন ধর্ম নাই 
বলিয়া! তিনি কারণ হইতে পারেন না, এই জন্ত ব্রহ্মবাচকরূপে অধন্্রশবের প্রয়োগ 

কর। হইয়াছে । এই অজ্ঞান বা মবিদ্ভাও জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্গণক্তি। শক্তি ও 
শক্তিমানে অভেদ, অতএব ব্রহ্মই অবিগ্কাধপে জগতের কারণ। ব্রঙ্গের কোন 

ধর্ম নাই অর্থাৎ ধর্ম ব্র্ম হইতে ভিন্ন নহে। এই সুত্রে এবকার তিন্নক্রমার্থক, 

অন্তব্যবচ্ছেদক নহে। পঞ্চম স্ত্রোক্ত শবাদি পঞ্চ বিষয়, ষষ্ঠ সত্রোক্ত জীব, সপুম 

কুত্রোক্ত যোগু ও মোক্ষ, এবং অষ্টম স্থত্রোক্ত অজ্ঞান বা অবিস্া, ইহারা সকলেই 

জ্ঞান স্পতি হইতে অভিন্ন, যেহেতু ভেদ মিথ্যা, অভেদই পরমার্থতঃ সত্য। 

প্রপঞ্চ ঈশ্বরঃ| ৯। 
প্রপঞ্চই ঈশ্বর । 

ভাৎপর্যয। প্রপঞ্চ বা জগৎ নিয়ম্য, ঈশ্বর নিয়স্তা। এই নিয়মনক্রিয়ার 
দ্বারা জগং ও ঈশ্বরে ভেদের প্রতীতি হয় পরমার্থতঃ ভেদ মিথ্যা । জগৎ ব্যাপা, 

ঈশ্বর ব্যাপক, ঈশ্বর জগৎকে ব্যাপিয়া৷ আছেন, জগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব বর্তমান; অতএব জগৎ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপে ভেদ- 
জ্ঞান দুর হইলে ''জগৎই ঈশ্বর" এই জ্ঞান লাভ হয়। 

| অনিত্যং নিত্যম । ১০ 

অনিত্য বস্তনকলও নিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মশস্তি। 
|. তাৎপর্য । উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়! ঘটাদি বস্তরপমুহ অনিত্য 
পিয়া ভাসমান হয়। প্রক্কৃত পক্ষে কোনও বস্তরই উৎপত্তি ব1 বিনাশ নাই, 
পপ অপ পপ | সাপ সর সি শাাপিস্পি তি শিট পাপী স্পা শি শি শন তি শীত শি পিই শিপ শীাশিপিশ শীপিশপেসপস্পীল পাশ শি শিট তাস পাশা শীলা দ এ 

বদর্শন উপাসনানৌকর্ধযে্৫ধে সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন। সগুণ ক্রহ্ম বিশ্বব্যাপক। 

'[বিশ্বব্যাপক সু ব্রদ্মের সহিত একীভাবই মুক্তি। 
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বস্তুর পরিণামই উৎপত্তি ও বিনাশরূপে প্রতীত হয় । নিত্য শক্তিই ঘটাদি অনিত্য 

বন্তরূপে ভাসমান হন।* 

অজ্ঞানং জ্ঞানম্। ১১ 

বস্তুর অবস্থাবিপরিণামে উৎপত্তি-বিন।শ গ্রতীতিরূপ অজ্ঞানও জ্ঞান অর্থাৎ 

ব্র্মশক্তি। 

তাৎপর্যয। অবস্থাবিপরিণামে বস্তর উৎপত্তি ৪ বিনাশ প্রতীত হয়, তাহা 

অজ্ঞান অর্থাৎ অবিস্তারই কার্য্য। এই অক্ঞান বা অবিত্বাও শক্তি হইতে ভিন্ন 

নহে, শক্তিরই বিলাসমাত্র। 

অধন্ম এব ধর্মমঃ। ১২ 

অধর্্ম অর্থাৎ ব্রঙ্গই ধর্ম অর্থাৎ শক্তি। 

তাৎপর্যা। ব্রহ্মবাঁচক অধর্শ শব্ের বিবরণ ৮ম স্ত্রের ব্যাখ্যায় এবং শত্তি- 

বাঁচক ধণ্ম শব্ষের বিবরণ ১ম নুত্রের ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রহ্গ ধর্মী বা 
শক্তিমান, শক্তি ধর্ম; শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই; অতএব শক্তি 

রন্ধ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। নিগুণ ত্রন্দে শক্তি অপ্রবৃ্ধ ছা 
তখন শক্তির বিকাশ হয় না বলিয়! তিনি 'অধর্ঘ,। স্থাটটির উন্মুখ অবস্থািস্লীত্কির 

বিকাশ হইতে আরম্ত হয়; তখন শক্তি ধর্ম ও ব্রহ্ম ধন্মা। বল! বাহুল্য, সগ্ুণ 
ব্রহ্মই ধন্মী বা শক্তিমান্। 

এষ মোক্ষঃ। ১৩ 

ইহাই মুক্তি। 

তাৎপর্য্য। এই পর্যাস্ত যাহ! উক্ত হইয়াছে, ইহাই মুক্তির পন্থা, অন্ত গন্থা 
নাই। অর্থাৎ__আজ্পত্তা, জগৎসত্ত। ও ব্রহ্গদত্ত।, এই ত্রিবিধ সন্তার একত্ব 

ধারণাই মুক্তি,ইহাই পরমজ্ঞান, ইহাই পরং্রন্ধ গ্রাণ্তি। আত্মসত্তার নাম অহস্তা, 

জগৎসন্তার নাম ইদস্ত। । এই প্রকার পরমজ্ঞান লাভ হইলে অহস্তা ও হ্নস্ত। 

ব্রহ্গদত্তায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। 

* সগুণত্রন্ধ প্রতিপাদক শাকদর্শন পরিণীম্বাদী এবং অদ্ধৈশ্তবানদী। সগণ ব্রদ্দের পরিণামই 

জগৎ। জগৎ প্রলয়কালে শৃঙ্্াকারে ব্রন্মে লীন থাকে, স্িসময়ে সুলরূপে তাহার বিকাশ হয়। 

জগতের অত্যন্তাভাৰ কখনও হয় না, কেবল অবস্থান্তর মানত হয়। ইহা! শাত্তদর্শনের সিদ্ধান্ত এবং 

ইহাই সংকাধ্যবাদ। 



৬৮ কৌলমার্গ-রহস্য 

পঞ্চ বন্ধ। ভন্তানন্বরূপাঃ।॥ ১৪ 

জ্ঞানস্বরূপ পীঁচটি বন্ধন। 

তাৎপর্য । পূর্বোক্তরূপ মুক্তির দ্বার অনর্গল থাকিলে জীব কেন জনন-মরণ- 
ছঃখসস্কুল সংসারচক্তে বারংবার নিশ্পেষিত হইতেছে, সখের উপায় বর্তমান 

থাকিতে কে দুঃখভোগ করিতে ইচ্ছা করে? এই প্রশ্নের উত্তর এই সুত্রে উক্ত 

হইতেছে। জীব পাঁচটি বন্ধনে আবদ্ধ আছে, এই বন্ধন ছিন্ন করিতে না 

পারিয়াই সংসারচক্রে ভ্রমণ করে, মুক্ত হইতে পারে না। (১) অনাত্বায় আত্ম- 
বুদ্ধি, যেমন দেহ বা মন আআ! নহে, অথচ ইহাদ্দিগকেই আত্মা বলিয়া ঈনে করে। 

(২) আত্মায় অনাত্ববুদ্ধি, পরব্রহ্মই আত্মা, অথচ তাহাকে আত্মা বলিয়া 

জানে. না। তে) জীবগণের পরস্পর ভেদজ্ঞান। জগতের কোন পদার্থ ই 

ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু জীবগণ আমি, তুমি, রাম, শ্টাম, মানুষ, গরু, ইত্যাদি 

ভেদজ্ঞানে আত্মহারা । (৪) ঈশ্বর হইতে আত্মার ভেদ। ঈশ্বর ও আত্ম৷ 
অভিন্ন, তথাপি ঈশ্বরকে ভিন্ন মনে করিয়?, তাহার নিকট কত কিছু প্রার্থনা 

করিয়া খুকু । ৫) চৈতন্ত হইতে আত্মার ভেদ। আমাদের উপান্ত শিব 
বিড প্রভৃতি ঈশ্বরপদবাচ্য, আর বর্গ চৈতন্তপদবাচ্য। আত্ম! ও €চতন্ত অভিন্ন 

হইলেও জীব আত্মাকে চৈতন্য হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করে। এই পাচটিই 
বন্ধন; ইহারাই জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে । এই বন্ধনপঞ্চকও 

শক্তির বিলাস, এই জন্ত ইহারাও জ্ঞানস্বরপ। পজ্ঞানং বন্ধঃ' [১২]% এই 

শিবন্ুত্রেও এই বিষয় বিবৃত হইয়াছে । এই বন্ধনপঞ্চক ছিন্ন হইলেই মুক্তি। 

ক 

পিগাজ্জননম্। ১৫ 

ঈদৃশ বন্ধসস্ভাবহেতু দেহমম্বন্ধরূপ জন্ম হয়। 

তাৎপর্যয। জীব পুর্বোক্ত পাঁচটি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াই নিজেকে সঙ্কীর্ণ ও 
অজ্ঞ মনে করে, তাহাতেই দেহ ধারণ করিতে হয়। পিগাৎ দেহসন্বন্ধাংৎ | দেহ 

ধারণ করিতে হইলেই জন্মগ্রহণ অনিবার্য । 

৯ £অহং মমেদমিতি য্স.জ্ঞানং ভেদ প্রথা স্বকম্। 

শব্বানুবেধতে! জাতং মায়ীক্নমলমুগকম্। 
তদ্বন্ধনং সমাখ্যাতমবিষ্াবৃতিলক্ষণম্ ৮ [শিবহুত্রবান্তিক ] 



কৌলোপনিষৎ ৬৯ 

তত্রৈব মোক্ষঃ। ১৬ 
'কৌলজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে সেই দেছেই মুক্তিলাভ হয়। 

তাংপর্যয। সুত্রে কৌলজ্ঞান লাভের উল্লেখ নাই। ভ্ঞানলাভেই মুক্তি হয়, 
ইহাপুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে । দেহীই জ্ঞানলাভের অধিকারী । ইহ! কৌলোপনিষদের 
উক্তি, অতএব কৌগজ্জান লাভ অধ্যাহার করিতে হইবে । দেহধারণের পর 

সব্গুরুপ্রদাদে কৌলভ্ঞান লা করিতে পারিলে দেহসত্বে জীবনুক্তি ও 

দেহাবসানে নির্বাণমুক্তি হইবে। তাহাকে আর 'শহাধিক নাডাতত্রমণ”। 

“দেবযানে ব্রহ্ষলোকে গমন করিয়। ব্রদ্মার সহিত মুক্তি'” ইত্যাদিগ্রকার বিলম্ব 

সহা করিতে হইবে না। “তন্ত তাবদেব চিরং” [ ছান্দোগ্য, ৩।১৪।২ ], “ন তত্ত 

প্রাণ! উংক্রামস্তি” [ বৃহদারণ্যক, 8181৬ ] ইত্যাদি শ্রুতিতেও এই প্রকার মুক্তি 

কথিত হইয়াছে । | 

এতজ্জ্ঞানম্। ১৭ 

পরস্থত্রে যাহা বল! হইবে, তাহাই যথার্থ জ্ঞান। 

তাৎপর্য্য। পূর্বে যে সকল শান্ত্রসিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে. পন তাহার 
নি্ষ্য কথিত হইতেছে । পরবর্তী স্ত্রে আত্মাকে প্রধান বলা হইয়াছে, ্টৃষ্টাই 

পূর্বকথিত দিদ্ধান্তের নিষ্বর্ষ। 

সর্বেবক্দ্রিয়াণাং নয়নং প্রধানম্।॥ ৩৮ 

সফল ইন্ত্রিয়ের নয়ন অর্থাৎ আত্মাই প্রধান। 

তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম নয়তি, ব্রদ্ধণ! সহ একাত্মভাবং স্বং গ্রাপয়তি ইতি নয়নম্ 

আত্মা। যে ব্রদ্ষের সহিত একা ত্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম নয়ন অর্থাৎ 

জীবাত্বা। জীবাত্ম। পরমাত্মা বা ব্রন্ষমের অংশ, অংশাশিভাব দূর হইলে জীবাত্মাই 
্রহ্ধ। ইন্ত্রিয়ের দ্বার! বিষয়গ্রহণকালে “অহমিদং জানামি" অর্থাৎ “আমি ইহ! 
জানি” ইত্যাকার একটি জ্ঞান হয়? ইহাতে “অহং”রূপে ধিনি ভাসমান হন, 
তিনিই জীবাত্মা। পাঁচটি জ্ঞানেন্ত্িয় ও মন, এই ছয় ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করিয়া, 

হৃংপল্পে অবস্থিত জীবাত্বার নিকটে উপস্থিত করে, তখন জীবাত্বা “অহমিদ্বং 

জানামি” ইত্যাকার অনুভব করেন। অতএব জীবাত্মাই প্রধান অর্থাৎ রাজা, 

ইন্ত্িয়গুলি তাহার অন্ুচরন্বর্ূপ। জীবাত্ম! ও পরমাত্মা অভিন্ন, অতএব এই 
হৃত্রে পরমাত্মারই প্রাধান্ত খ্যাপিত হইয়নাছে। পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই 



মি কৌলমার্-রহস্ত 

জগতের সকল পদার্থ প্রকাশিত হয়, যেহেতু প্রকাশশক্তি এক পরমী থা ভিন্ন 
অন্তের নাই; এই কথ! “তমেব ভান্তমন্থুভাতি সর্বম্ [ কঠোপনিষৎ। ৫ ১৫] 

এই শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে। ইন্জিয়গণ৪ পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই স্ব শ্ব কার্ষে 
ক্রিয়াশীল হয়, অতএব পরমাত্মাই ইন্দ্রিয়নগণের নয়ন অর্থাৎ নায়ক। সন্ধল 
বৃত্বিতেই এই প্রকার বুদ্ধি যাহাতে হয়, তদ্রূপ যত্ব কর্তব্য। এইরূপ বুদ্ধিই 
ভ্তানসর্বস্ব। ইহাতেই বন্ধন শিথিল হইয়া] মুক্তির দ্বার উর্বাটিত হইতে পারে। 

ধর্মবিরুদ্ধাঃ কা্যাঃ | ১৯ 

ধর্মমশান্ত্রবিরুদ্ধ কার্যযও করিবে। 

তাৎপর্য্য। ধিনি পূর্বোক্ত জ্ঞানলাঁভে সমর্থ, তিনিই কৌলমার্গে মধিকারী। 

এখন কৌলমার্থগামী উপানকদ্দিগকে অনুশাসন কর! হইতেছে । ব্রদ্ষজ্ঞনাকাজ্জী 
কৌলমার্গগামী সাধক চিত্তন্থৈ্ধ্যের জন্য ধর্মশান্ত্রবিরুদ্ধ সংবিদা1 [ পিদ্ধি বা ভাঙ্গ.] 

ও সুরা প্রভৃতি সেবন করিত্তে পারেন। এই শ্ঁতিকে মূল করিয়াই কুলার্ণবতন্ে 

উক্ত হইয়াছে,__- 

“আনন্দ বর্ধণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্। 

তস্তাভিব্যঞ্জতৎ মছ্যং ঘোগিভিন্তেন পীর়তে ॥” 

অর্থ--মআনন্দ ব্রঙ্গের রূপ, সেই আনন্দ দেহেই অবস্থিত আছে? মগ্ঘ সেই 

আনন্দের অভিবাঞক ; এই জন্ত যোগিগণ মস্ত পান করেন। 

ধন্মাবিহিত1 ন কার্য7াঃ। ২০ 

ধর্মশান্ত্রবিহিত জ্যোতিষ্টোম যাগাদি কার্য করিবে ন|। 
তাৎপর্য্য। এই শ্রুতি আত্যস্তিক নিষেধক নহে। যদি তদৃশ ন্ধজ্ঞান- 

ধারার বাধক হয়, তবেই জ্যোতিষ্টোম যাগাদি অকর্তব্য, অন্তথ| করিতে পারে; 
ইহাই তাঁৎপর্য্য। ধর্শান্্রবিহিত কর্ম সকাম ও নিফাম ভেদে দ্বিবিধ। সকাম 

কর্মে কাম্য বস্ত লাভ ও নিষ্চাম কর্মে চিত্তগুদ্ধি জন্মে। কৌলসাধকের ব্রহ্গঞ্জান 

ভিন্ন আর কাম্য বস্তু নাই, কাঙ্গেই কাণ্য কর্ম সর্বথ| পরিত্যাঞ্য। চিত্তস্ুদ্ি 

হইলে নিষ্ধাম কর্মও পরিত্যাগ করিবেন। গৌতমধর্মশান্ত্রে আটচল্লিশটি 
সংস্কার কগিত হইয়াছে, তন্মধ্যে চক্লিশটি বহিরঙ্গ ও আটটি অন্তরঙ্গ । চিতস্ুদ্ধির 
পর বহিরঙ্গ সংগ্কারগুলির অনাবশ্ঠকত| উক্কা হুইয়াছে। মানবধর্্শান্ত্রেও 

বিস্তুহভাবে সকল ধর্ম উক্ত হইয়া, শাস্তান্তে বঙ্গাভাযাদের বিধান ও ক্রহ্মাভ্যাস- 
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পরায়ণ সাধকের পক্ষে পূর্বোক্ত ধর্মের প্রতি অনাণর কথিত ইইয়াছে। | এই 

সকল স্ত্বতির এই শ্রুতিই মূল। 

সর্ববং শাম্তবীরূপম্। ২১ 

সমস্তই শক্তিশ্বরূপ ভাবনা করিবে। 

তাৎপর্য । শভ্োরিয়ং শান্তবী শক্তিঃ, তন্ত| রূপং সর্বম্ ॥ জগতে বিহিত 

পদার্থও শক্তিময়, নিষিদ্ধ পদার্থও শক্তিময়। এতাদৃশ ভাবনাপরায়ণ সাধকের 

পক্ষে বিহিতাচরণ ও নিষিদ্ধাচরণ তুল্য । ঈদৃশ ভাবনায় অনধিকারী বদ্ধ সাধকের 
পক্ষেই শাস্ত্রে বিধি ও নিষেধ বিহিত হইয়াছে । এই জন্তই ভগবান্ বলিয়াছেন,_ 

“মত্কর্ম্ম কুর্বতাং পুংসাং কর্্মলোপো ভবেদ্যদি। 

তৎ কর্ম তে প্রকুর্বস্তি ভ্রিংশখকোটে।1 মহর্ষযয়ঃ ॥% 

অর্থ--আমার কন্ করিতে গিয়| পুরুষ যদি ধর্মমশাস্ত্রবিহিত কর্ম লোপ করে, 

তবে তাহার সেই লুপ্ত কন ব্রিংশৎ কোটি মহর্ষি সম্পন্ন করেন। 

আন্গায়া ন বিদ্যান্তে | ২২ 
এই প্রকার সাধকের পক্ষে বেদের প্রবু্তি নাই 

তাংপর্যয। এই প্রকার কৌলসাধক নিঙগেই সমস্ত জানিতে পারেন, বেদ 

হইতে তাহার জ্ঞানলাভের প্রয়োজন হয় না, অতএব বেদ তাহার প্রবর্তক নহে: 

অর্থাৎ জ্ঞানলাভ ন1 হওয়! পর্যন্ত বেদ ও ধর্মশান্ত্রে উক্ত বিধি-নিষেধ প্রতিপালন 
করিতে হয়, জ্ঞ।নলাভে অবিদ্ভা বা অজ্ঞ।ন নষ্ট হইলে সাধক নিজের কর্তব্য কর্তব্য 

নিজেই বুঝিতে পারিবেন, বেদ বা! ধর্মমশাস্ত্রের অপেক্ষা করিতে হইবে না। 

এই বিষয়ে ভগবান্ শঙ্করাঁচার্ধযও মধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন," অবিস্তা বদ্বিষয়াণি 
শান্তি” অর্থাৎ অবিদ্বানের পক্ষেই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। 

গুররেক2। ৩ 

কৌলসাধক এক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে । 

তাৎ্পধ্য । যথোক্তলক্ষণলক্ষিত এক গুরুর নিকট হইতেই উপদেশ গ্রহণ 

করিবে। অনেক গুরুর উপদেশবৈষম্য সংশর উণস্থিত হইবে, সংশয়ে সিদ্ধি- 

হানি। এই বিষয়ে ভগবান্ পরশুরাম কল্পহ্থত্রে ১/২* ] বলিয়াছেন, -"এক- 
গুরূপাস্তির মংশয়ঃ ৮ অর্থাৎ_:এক গুরুর উপাপনাতেই নিঃসংশয় হওয়া যায়। 

''লন্ধ। কুলগুরুং সম্যঙ ন গুর্ববস্তরমা শ্রয়েৎ।” 
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কুলার্ণবতন্ত্রের এই নিষেধবাক্যের এই শ্রুতিই মূল। তাদৃশ গুরুর অলাভ হইলে 
উপদেশের জন্ত অন্য '₹রুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। এই জন্তই শক্তিরহস্তে 

উক্ত হইয়াছে,_-"কৌলিকে গুরবোইনস্তাঃ৮ | 
যা 

ভাস্কররায় বামকেশ্বর তন্ত্রের টাকায় [ সেতুবন্ধ, ৬1৪] গুরু-শিষা সম্বন্ধে অনেক 
কথা বলিঘ্লাছেন। এই স্থলে তাহার স্থল তাৎপর্য্য লিখিত হইতেছে । 

কৌলিক দীক্ষাগ্ডরু জ্ঞানছূর্বল হইলে জ্ঞানার্থী শিষা দীক্ষাগুরুর আজ্ঞ। 

লইয়| অন্ত জ্ঞানবান্ গুরুর নিকট জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। ঈদৃশ জ্ঞানদাতা 

গুরুর নাম শিক্ষাগ্তরূ। শিক্ষাগুরর নিকট প্রাপ্ত বিষয় দীক্ষাগুরুর নিকট 

নিবেদন করিয়া, তাহার আজ্ঞ! লইয়! তদন্ুরূপ কার্য; করিবে । দীক্ষাগ্ডর জীবিত 

না থাকিলে শিক্ষাগুরুর নিকট উপদেশ লইতে কোন বাধা নাই। এই কথাই 

কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,-_ 

“অনভিজ্ঞ গুরুং প্রাপ) সদা দংশর়কারকম্। 

গুর্ববস্তরস্ত গত্ব। স নৈতদ্দোষেণ লিপ্যতে ॥ 

ধু! বথ! ভূঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ। 

জ্ঞানলুব্ধস্তথ। শিষে] গুরোগুবধবস্তরং ব্রজেৎ ॥" [ ১৩১৩১, ১৩২] 

“মন্্রাগমাস্তমন্তাত্র শ্রুতং নাথে নিবেদয়েৎ। 

গুর্ববাজ্ঞয়। তদ্গৃহীয়াৎ তদনিষ্টং বিবর্জয়েৎ ॥” [১২৮১] 

এক শিক্ষাপ্তরুর নিকট জ্ঞান'লপ্ম| চরিতার্থ না হইলে অনেক শিক্ষাগুরুরও 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। এই জন্যই শক্তিরহস্তে উক্ত হইয়াছে--'কৌপিকে 

গুরুবোইনন্তা*। দীক্ষাগুরু অভিমানাদিবশতঃ শিষোর শিক্ষাগুরুগ্রহণে অনুমতি 

না দিলে শিষ্য শিক্ষাগুরু গ্রহণ করিবেন না। দীক্ষাপগ্তরু ও শিক্ষাগুরুর জ্ঞান- 

তাঁরতম্যনিশ্চয়ে শিবা স্বয়ং অস্মর্থ হইলেও শিক্ষার গ্রহণ করিবেন না। 

এইরূপ স্থলে-_"এই জন্মে আমার জ্ঞানলাভের অদৃষ্ট নাই, ভবিষ্যৎ জন্মে হইতে 
পারে” ইহা মনে করিয়! দীক্ষাগুরুর উপদেশ অনুপারেই কার্ধয করিবেন ।* 

* অন্মদ্ধংশীয় সাধক প্রবর রাঘবেন্ত্র ভট্ট চাধ্য মহাশয়ের দীক্ষাগ্ডরু ব্রহ্ম।নন্দবংশীয়। তিলোত্তম। 
দেবী এবং শিক্ষার বেদাস্তবাগীশ। তিনি স্বকৃত নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যাচ্চনপদ্ধতিতে শিক্ষাগুর 
বেদাস্তবাগীশের কথা বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্তব।গীশের কোন পরিচয় দেন নাই, 
কাজেই তাহার পূর্ণ নাম এবং নিবাঁসস্থান জান! যায় নাই। তবে বৃদ্ধদের মুখে গুনিয়াছি, 
ময়মনসিংহ জেলায় জামালপুরের নিকট কোন গ্রাম বেদীস্তবাগীশের নিবাঁসভূমি। 
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“গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কার্যযা কার্ধযমজানতঃ | 

উৎপথপ্রতিপয়স্ত পরিত্যাগে। বিধীয়তে ॥» 

যে গুরু কুপথগামী, কার্য্যাকার্য্যে অজ্ঞ অথচ বিজ্ঞ বলিয়! গর্ব করেন, এমন 

গুরুকে পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ_-দীক্ষাগুরুকে কুপথগাঁমী বশিয়! পূর্বে জান! 

যায় নাই, পরে জান। গিয়াছে, এই স্থলে এইরূপ গুরুকে অরিমন্ত্রের স্তায় পরি- 

ত্যাগ করিয়া! অন্ত গুরু গ্রছণ করিবে । এই সম্বন্ধে ভাঙ্করের উক্তি এই,_ 

“ন চ যদ| পূর্বগুরুরল্লজ্ঞঃ পরগুরুসেবাঞ্চ শিষ্যন্ত সর্বথা নানুমন্ততে, 

তাদৃশশিষ্যন্ত ক! গতিরিতি বাঁচ্যম। তদা গুরুত্য়জ্ঞানতরতম্যনিশ্চয়ে সতি 

পূর্ব গুরোরুৎপথপ্রতিপন্নত্বে তৎপরিত্যাগস্তৈবারিমন্ত্রত্যাগন্তেব কর্তৃৎ যুক্তত্বাৎ।"* 
শিষ্যের সর্ববসংশয়চ্ছেদনে সমর্থ সম্যক্ জ্ঞানবান্ কৌলমার্গী গুরুর লাভ 

হইলে আর অন্ত গুরুর আশ্রক্ গ্রহণ করিবে না। যথা কুঙগার্ণবতক্তরে_ 

শ্রীগুরুং লক্ষণোপেতং সংশয়চ্ছেদকারকম্। 
লব্ধ জ্ঞানপ্রদং দেবি ন গুর্কস্তরমাশ্রয়েৎ ॥ [ ১৩১৩৯ ] 

তাস্করমম্মত পাঠ_- | 

“লন্ধ। কুলগুরং সম্যঙন গুর্বস্তরমাশ্রয়েৎ।” 

এই উদ্দোশ্েই কুলার্ণবনস্ত্রের উক্তি _“গুরুরেকঃ কুলাগমে”) ।[ ১৩১২৭) 

সর্ববেক্যতাবুদ্ধিমন্তে ৷ ২৪ 
এই প্রকার কৌলসাধক অস্ত্রে “সকলই এক” এই অদ্বৈতবুদ্ধি লাভ করেন । 

তাৎপর্য । একমেব এ্রক্যৎ স্বার্থে যন, তস্ত ভাবঃ এঁক্যতা। পূর্বোক্ত 
সাধনার দ্বারা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইলেই অদ্বৈতভাবের ধারণ! হয়। 

আ' মন্ত্রসিদ্ধেঃ | 

এইটি অধিকার-সৃত্র। মন্ত্র পিদ্ধির পূর্বকীল পর্যন্ত যে সকল নিয়ম 

প্রতিপালন করিতে হইবে, এখান হইতে সেই সকল ধর্ম কথিত হইতেছে। 

মদদিস্ত্যাজ্যঃ | 
মদাদি ত্যাগ করিবে। 

তাঁৎপর্য্য । মাদক দ্রব্যসেবনে চিত্তের যে বিকার হয়, তাহার নাম মদ 

ব| মত্ততা। আদি শব্ের দ্বারা অন্ত বিকারও গৃহীত হইয়াছে । কাম, ক্রোধ, 

* যখন দবীক্ষার পরেও কুপথগামী গুরুর পরিত্যাগের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন 
কুপথগামী গুরু হইতে দীক্ষাগ্রহণ যে সর্ব! অকর্তব্য, তাহ! বলাই বাহুল্য। 
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লোভ, মোহ, মদ, মাতসর্য, এই অরিষড়বর্গও পরিত্যাগ করিবে । মন্ত্রসিদ্ধি 
না হওয়! পর্য্যন্ত এই সকল পরিত্যাগের বিধান করিবার উদ্দেশ্ত এই যে - মন্ত্র 

সাধনাবস্থায় চেষ্টা করিয়! এই সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে; মন্ত্রপিদ্ধি হইলে 
জার চেষ্টা করিতে হইবে না, তখন স্বতঃই মত্ততা ও কামক্রোধাদির গ্রসার নষ্ট 

হইয়| যাইবে, ইহাদের আর উদয় হইবে না। এই জন্ত মন্তসাধকের পক্ষে 

ন্ুরাপান সম্বন্ধে 'াবন্ন চলতে [ৃষ্টিঃ যাহাতে ছৃষ্টিবিভ্রম ও চিত্তবিত্রম প্রভৃতি 

ন1 হয়, সেই পরিমাণ পান করিবে, ইত্যাদি ব্যবস্থা । অর্থাৎ স্থরাঁপানের ব্যবস্থ। 

ও তজ্জন্ত মত্ততার নিষেধ কর! হইয়াছে বলিয়৷ যে পরিমাণ পান করিলে কেবল 

চিত্বন্থ্র্যয ৪ আনন্দলীভ হয়, সেই পারমীণ পান করিবে? যাহীতে মত্ত 

জন্মে, সেই পরিমাণ পান করিবে না। মন্ত্রসিদ্ধির পুর্ববে অতিরিক্ত পানে মত্ততা 

এবং চিত্তমোহের সম্ভাবনা আছে। মন্ত্রসিদ্ধির পরে উল্লাসপরম্পরায় সমাধি 

অবস্থা লাভের জন্ত অধিক পানের ব্যবস্থ!। এই জন্ত কুলার্ণবতত্ত্র বলিতেছেন, 

“আগলান্তং পিবেদ্দ্রব্যম্” [৭1৯৯ ]। 

প্রাকট্যং ন কুর্য্যাৎ। ২৭ 

ঞটানিলিীধক নিজের আচার ও উপাননাপদ্ধতি প্রকাশ করিবেন না 

তাৎপর্য্য। বাহার মন্তরদীক্ষা! গ্রহণ করে নাই, কোন উপাসনাও করে না) 

অন্ত ধর্মে যাহাদের অত্যন্ত আদর ; যাহারা মন্ত্রদীক্ষ! গ্রহণ করিয়াও করিতে হয় 

বলিয়া উপাসন। করে অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত করে না; ইহার! সকলেই 
বহিন্বু। ইহাদিগকে নিজের আচার ও উপাসনাপদ্ধতি জানিতে দিবে না, 

সর্বদ। গোপন রাখিবে। এই বিষয়ে অন্ত দেবতার উপাসনাতেও তুল্য ব্যবস্থা, 

অর্থাৎ সকল উপাসকই স্ব স্ব আচার ও উপাসনাপদ্ধতি গোপন রাখিবে। বেদে 
আরণ্যককাণ্ডে ত্রিপুরহ্ুন্বরীর | শ্রীবিদ্ভার] দীঙ্গ! বিহিত হইয়াছে । 

আরণ্যককাণ্ডোক্ত ক্রিয়। গোপন রাখাই ব্যবস্থা; অতএব এই দেবতার আচার 

ও উপাসনার গোপনীয়তা! তাহাতেই প্রাপ্ত হওয়া গেল, আবার এখানে 

রি কুলার্ণবতন্ত্রও [ ১১৮৫ ] বলিতেছেন-_ 

“বেদশীস্ত্রপুরাণামি ম্পষ্টানি গণিক। ইব। 
ইয়স্ত শাপ্তবী বিদ্যা! গুপ্ত| কুলবধূরিব ॥” 

1 সুন্বরীতাঁপিনী প্রভৃতি উপনিষদে ব্রিপুরহন্দরীর দীক্ষ। বিহিত হইয়াছে । এই সকল 
উপনিধৎ বেদের আরণ্যক কাণ্ডের অন্তর্গত। 
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গোপনীয়তা বিধানের প্রয়োপ্রনীষ্বতা কি? ইহার উত্তরে তাষাকার বলিতেছেন 
_আরণ্যককাপ্ডোক্ত অন্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন 
উদ্দেশ্তেই এখানে আবার করবের দ্বারা গোপনীয়তা বিধান কর! হইয়াছে। 

বৈলক্ষণ্য এই--মআরণ্যককাণ্ডোক্ত যজ্ঞদিক্রিয়ার গোপনীয়তাভঙ্গে যন্জাদির 

বিগুণতামাত্র হইবে, নরক হইবে না; এই উপাপনার গোপনীয়তাভঙ্গে নরক 

হইবে। ভগবান্ পরশ্ুরামও কল্ম্ত্রে [১২২ ] বশিম্ন।ছেন,--“প্রা কট্যাগ্লিরয়ঃ,, 

প্রকাশ করিলে নরক হইবে । ভাষ্যকারের উক্তি, 

“যগ্পাস্ত। দীক্ষায়া বেদেঘারণ্যককাণ্ডে বিহিতত্বাদেব রহম্তত। পিছ! 

্রত্ঙ্গ প্রবর্গ্যা্দিবং, তথাপি পুনঃ কণ্ঠরবেন তদ্বিধানৎ রহস্তান্তরেভ্যে। বৈল- 

কষণ্যার্থম্। ধর্মান্তরেযু রহস্তভঙ্গে ক্রতৃবৈগুণ্যমাত্রম, ইহ তু তথাত্বে নরক 
এবেতি। তথ। চ ভগব!ন্ পরশুরাম: __প্রাকট্যান্সিরয়ঃ ইতি |” 

ন কুধ্যাৎ পশুসম্তাষণম্। ২৮ 

পণ্ডর সহিত সম্ত।ষণ করিবে না। 

তাৎপর্য্য। শ্রীবিগ্ঠোপ।সনাই বিগ্য।পদ বাঁচা ; এই উদ্দেশ্তেই উক্ত হইছে 

'“ন শিল্পািজ্ঞান্যুক্তে বিদ্বচ্ছব: প্রযুলযতে ।”* | 

শির্াদিজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষ বিদ্বান নহে। বিদ্যাহীন বপিয়! পূর্বক [২৭ সুত্রের 

ব্যাখ্যা! ] বহিম্মুথগণ পশুপদবাচ্য। ইহাদিগের মহিত লমাক্ ভাষণ অর্থাৎ নিজের 

মনের ভাব বুঝিতে পারে, এইরূপ আলাপ করিবে না। “ভাষণ” শবের পূর্বে 

সম্যগর্থ প্রকাশক ““সম্” উপসর্গ আছে বলিয়! সাধারণ বিষয়ের আলাপ নিষিদ্ধ হয় 

“ন শিল্প।দিজ্ঞানযুক্তে বিবচ্ছব্ধঃ প্রযুজ্যতে। 

মোক্ষৈকহেতুবিদ্যা! চ ্রীবিদ্যা৷ নাত্র সংশয়ঃ ॥” [ত্রিশতী ১১৯ ] 

ইতি ব্রহ্ধাগুপুরাণাদ্বিচ্যপদেন প্রকৃতবিষ্যৈব মুখ্যতয়োচ্যতে । এতৎপ্রতিগাদকত্বাদ- 

বেদাদিবিদ্য। গৌণ্য উচাত্তে ।” [ সেতুবন্ধ ৬৪ ] ভাঙ্করের এই উক্তিতে এই বচনটি ব্রন্মাগুপুরাণের 

বলিয়া জানা যাইতেছে । ব্রহ্ষাগ্পুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীবিদ্াপ্রকরণ। উত্তরথও বর্তমান সময় 

অতি ছুল্লভ, তাহার কিয়দংশ আমর। সংগ্রহ করিয়াছি। উত্তরখণ্ডে “ত্রিশতী” নামক 

একটি শ্রীবিদ্যাস্তব আছে, ভগবান্ শঙ্করাচীর্ধ্য তাহার ভাষ্য লিখিয়া৷ গিয়াছেন। এই ত্রিশতীতে 

উজ প্লেংকটি দেখিতে পাওয়া! যায়। 
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নাই। আচার ও উপাসনাপদ্ধতি প্রকাশিত হইবার আশঙ্কায় “সম্ভাষণ” নিষিদ্ধ 

হইয়াছে ।* 

অন্ায়ে। হ্যায় | 

অন্লবল শ্তায়কেও হ্যায় বলিয়। বিশ্বাস করিবে। 

তাৎপর্য । “অন্তায়” পদে অল্লার্থে নঞ । যর্দি কোন তার্কিক পুর্ব্ব- 

মীমাংসা বা উন্তরমীমাংসার স্তায়দ্।র। কৌলমার্গের দোষ উদঘাটন করে, তথাপি 

কৌলসাধক কিছুমাত্র ক্রোধ করিবেন ন, এই অভি ্রায়ে এই সুত্রের উপশ্যান। 
তার্কিক যদি স্তায়ের 1 অবতারণ] করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করে,_কৌলমার্শ 

তুষ্ট, ইহা! শিষ্টের গ্রাহ নহে। কৌলপাধক যদি ইহাতে উত্তর প্রদান করিয়া 

কৌলসিদ্ধান্তের স্াষ্যত। স্থাপন করিতে না পারেন, তবে আপাততঃ দৃষ্টিতে 
তার্কিকের উক্তি অনুদারে কৌলসিদ্ধান্তের অনুকূল ন্বায়কে ছূর্বল বলিয়া মনে 

হইবে। এই অবস্থাতে কৌলসাধক কৌলদিদ্ধানস্তের অন্থকুলে দর্বল স্তায়কেই 

স্তায় বলিয়া মনে করিবেন, অর্থাৎ কৌলমার্গের প্রতি বিশ্বান হারাইবেন না, 

তার্কিকেরু প্রতিও ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না। তার্কক শাস্ত্রীয় পন্থা! অবলম্বন 

সারের অবতারণপূর্বর্বক “কৌলমার্গ দুষ্ট” এইরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিবেন। 
শ্রুতি অপেক্ষ/ স্থৃতি দুর্বল এব: স্মৃতি অপেক্ষ। সম্প্র্দীন্ন তুর্ববল, ইহাই ষাঁধারণ 

নিয়ম । কৌলমার্গে তাহার বিপরীত, অর্থাৎ-শ্রুতি-স্থৃতি অপেক্ষ। সম্প্রদায়: 

প্রবল। তার্কিক সম্প্রদায়ের প্রীধান্ত স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, কার্জেই 

তার্কিকের সহিত তর্কে কৌলসাধকের পরাঙ্গয়ের সম্ভাবনা । বস্ততঃ কৌলমার্গ 

চি অতীত বপিয়! এই বিষয়ে তর্কের উপন্তাল হযে পারে না। 

** এই বিষয়ে কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন +-- 

কুলধর্্ম প্রসঙ্গ পশুনাং পুরতঃ প্রিয়ে। 
কদাচিন্নৈব কুববাঁতি শুদ্রাগ্রে বেদপাঠবৎ |" ১১1৮৭ 
«যথ। রক্ষতি চৌরেভো। ধনধান্াদিকং প্রিয়ে। 
কুলধন্ং তথ। দেবি পশুভ্যঃ পরিরক্ষয়েৎ ॥% ১১৮২ 

1 তর্কেন্যায়ের অব্তারণ! করিতে হয়। যে দিদ্ধাস্তের নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার নাম 
সাধা। «ে বাক্য অন্ুস'রে সাধ্যের সিদ্ধি পরিসমাণ্ত হয়, তাহ।র নাম স্ায়। ভায়ের পীচচি 
অবয়ব- গুতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। ইহাদের বিবরণ জানিতে হইলে ্বর্গাধ 
চন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয্লের ফেলো শিপের লেকচার, প্রথম বর্ষ, ৬ষ্ঠ লেকচার স্ষ্টব্য। 

| গুরুপরম্পরাগত উপদেশের ন।ম সম্প্রদায় । ভাঁন্বর রায় বলিয়াছেন৮_ --“সম্যক্ -শিষ্যেভাঃ 
প্রদীয়তে ইতি, সম্প্রদায়ঃ” [ সৌভাগাভান্কর, ২৪৮ পৃঃ ]। 



কৌলোপনিষৎ প্ 

“অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেশ যোজয়েখ।” 

সাম্প্রদাপিক সিদ্ধান্ত স্থির রাখিয়। “এই সিদ্ধান্ত কিরূপে হয়'” তদ্বিষয়ে 

সম্প্রদায়ের অবিরোধে তর্ক করিতে পারেন। ধর্ম্বশাস্ত্রবিদ্গণও বহু স্থলে পুর্বব- 

বিষয়ের উত্তরোত্তর নক্কোচ স্বীকার করিয়াছেন। অতএব সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত . 

স্বীকারে তার্কিকের আপত্তি কর! সঙ্গত নহে। প্রকৃতপক্ষে হ্যায় ভুর্বল নহে, 

বাদীর হূর্বলতা। স্বকীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেহ তর্ক করিলে বাদী যদি তাছার 
উত্তর করিতে না পারেন, তবে ইহাতে বাদীর বুদ্ধিদৌর্বল্য প্রতিপাদিত : হয়, 

দিদ্ধান্তের অন্থকুল ন্যায়ের ছূর্ববলতা প্রতিপাদিত হয় ন!; অন্ত কোনও তীক্ষ- 
বুদ্ধিসম্পন্ন বাদীর নিকট তার্কিক পরাজিত হইতে পারেন। 

তার্কিক কৌলসিদ্ধান্তের হূর্ধলতা গ্রতিপাদন করিলে কৌলসাঁধকের মন 

কিরপে আশ্বস্ত হইবে? অর্থাৎ কৌলপিদ্ধান্তের পপ্রতি দৃঢ় বিশ্বাপ কিরূপে 

অব্যাহত রাখিতে পারিবেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে--পরমকারুণিক 

খষিগণ শাস্ত্রে অধিকারভেদে পরম্পরবিরুদ্ধ নানাব্ধপ পিদ্বাস্ত করিয়। গিয়াছেন। 

কোন দিদ্ধান্তই অন্থাধ্য নহে। যেদিদ্ধান্ত এক অধিকারীর অনুকুল হইবে, 

তাহা অন্ত অধিকারীর প্রতিকূল হইতে পারে। অতএব অন্ত অধিক 

কৌলসিদ্ধান্ত অপসিদ্ধাস্ত বলিয়া! প্রত্তিভীত হইলেও কৌলসাধকের পক্ষে তাহাই 

প্রকৃষ্ট সিদ্ধান্ত । ্ 

প্রকৃতপক্ষে কৌলসাধকের তর্ক কর! কর্তবা নহে। স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি 

দৃঢ় বিশ্বাস এবং আচারের গোপনীয়তা রক্ষাই কৌলসাঁধকের প্রধান কর্তৃব্য। 

তর্ক করিলে বিশ্বাসের হানি হইতে পারে, আচারের অনেক কথাও প্রকাশ 

করিতে হয়, অতএব তর্ক কর! অকর্তব্য | 

ন গণয়েৎ কমপি । ৩০ 

কৌলসাধক কাহাকেও গণন। করিবে ন!। 
তাৎপর্য্য। কৌলাচারের বিরুদ্ধে স্বয়ং ব্রদ্গাও যদি কিছু বলেন, তবে তাহাও 

গ্রাহ করিবে ন!। স্বীয় আচারের প্রতি দৃুবিশ্বাস স্থাপন করিবে । আপাত- 

মনোরম যুক্তির ঘার! কেহ ইছার খগ্ডন করিপেও তাহ। শুনিবে না। এই মাচারে 

বিশ্বাসেরই প্রাধান্য । 
আত্মরহস্ং ন বদেৎ। ৩১ 

আত্মরহস্ত কাহাকেও বলিবে ন!। 
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তাৎপর্যা। ২৭ সুত্রে প্রাকট্য নিষিদ্ধ হইয়াছে; গোপনীয়তাভঙগতয়ে 

অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকটও নিজের গোপনীয় আচার বলিবে ন|। 

শিষ্যায় বদে। ৩২ 
স্বীয় আচার শিষ্যকে বলিবে। 

তাৎপর্য্য। ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত বিশ্বানী জিজ্ঞান্নু শিষ্যকে কৌলাচার উপদেশ 

করিবে। এই আচার গোপনীয় বপির! শাস্ত্রে প্রকটভাবে ঝিপিবদ্ধ হয় না, 

শিষ্যপরষ্পরা1 উপদেশক্রমেই ই£! চলি! আদিতেছে। এই জন্তই তস্ত্রে উক্ত 

হইয়াছে, | 
'কর্ণাৎ কর্ণোপদেশেন সম্প্রাপ্তমবনীতলম্।”% 

[ ঝামকেশ্বর তন্ত্র ৬৩] 

এইরূপে একমাত্র সম্প্রদা়ক্রমেই ইহার যথার্থ তত্ব অবগত হওয়! যার বলিয়া 

এই আচার সম্বন্ধে শান্ত্রবাক্য অপেক্ষা সাম্প্রদাগ্জিক সদাচারের প্রাধান্ত। 
সম্প্রদায়রক্ষার জন্য শিষ্যের নিকট কোন বিষয় গোপন করিবে না, সকল 

বিষর প্রকাশ করিয়া বলিবে | 1 

অন্তঃ শাক্তঃ 1৩৩ 

বহিঃ শৈবঃ 1৩৪ 
লোকে বৈষ্ুবঃ 1৩৫ 

অন্তঃকরণে শাক্তভাব, বাছিরে শৈবভাব এবং লোকসমক্ষে বৈষ্ণবভাব 

অবলম্বন করিবে। 

* ইহ! মহদেব পার্বতীকে বলিয়াছেন । ইহার টীকায় ভাস্কররায় বলিয়াছেন, _-“'স্বৎকর্ণং 

প্রংপ্য ত্বনুখান্নিঃস্থতং ত্বচ্ছিষ্যকর্ণং প্রাপ্নেতু । এবমুস্তরত্র । তেন পুস্তকাছাপার়ান্তরেণ গ্রহণ- 
নিষেধে! ধ্বনিতঃ1” কুলার্ণব তন্ত্রেও [ ১১।৪৬ ] উক্ত হইয়াছে-_ 

“পারম্পর্যাং সমাস্থায় মন্ত্রাচারাদিক: পরিয়ে । 
সর্ধবং গুরুমুখাল্লবং সফলং স্যানন চান্তথ। ॥।৮ 

মন্ত্র এবং আচার প্রভৃতি গুরুপরম্পরা“তই অবস্থিত আছে, অতএয এই সকল গুরুমুখ হইতেই 
অবগত হইবে, অন্তপ্রকারে নহে। 

1 অনধিকাঁরী শিষাকে কৌলজ্ঞানের উপদেশ দিবার বিধান নাই। এই সম্বন্ধে কুলারণব- 
তক্ত্রে ( ২৩৬ 1 উঞ্ত হইরাছে-_ 

“অনর্ছে কুজবিজ্ঞানং ন তিষ্ঠতি কদাচন। 
তম্মাৎ পরীক্ষ্য বক্তবাং কুলজ্জানং ময়োদিতম্। ' 
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তাৎপর্য)। আত্মরহন্ত গোপন রাখিবার জন্ত কিরূপ কর! কর্ততবা, তাহাই 
এই সুত্রত্রয়ে বিবৃত হুইয়াছে। শক্তির উপাসনা! একমাত্র অন্তঃকরণ-বেগ্, 
অতএব মনে সেই ভাব সর্বদ|। জাগরূক রাখিবে। শিব ও শক্তি অভিন্ন, অতএব 

বাহিরে শৈবাচার অবলম্বনে শক্তি উপাসনার হানি হইবে না। 

“কুচন্দনেন শংক্তানাৎ ভ্রমধ্যে বিন্দুরিষ্যতে ।৮ 

এই প্রমাণ অনুসারে শাক্তগণের উভয় ভ্রর মধ্যস্থানে রক্তচনানঘারা 
বর্ডলাকার তিলক ধারণ করিতে হয়। ইহা! গোপন রাখিবার জন্ত উক্ত তিলক 

ধারণ করিয়া, শৈবচিহন তশ্ের দ্বারা তাহ! আচ্ছাদিত করিয়া! রাখিবে। ভগবতী 

স্বয়ং বলিয়াছেন,__ . 
“মমৈব পৌরুষং রূপং গোপিকানয়নামৃত্ম্।” 

গোপিকা'নয়নামৃত কৃষ্ণই আমার পুরুষরূপ। অতএৰ ত্রিপুরস্থন্দরী ও কচ 

অভিন্ন বলিয়৷ লোৌকসমাজে বৈষ্ণবাচার প্রদর্শনে শক্তি উপাসনার ক্ষতি হইবে ন। 
এই জন্ত লোৌকসমাজে হুরিনামকীর্তনাদির দ্বারা বৈষ্ণবভাব প্রকাশ করিবে! 

অতএব বিষ, শিব ও শক্তি, ই'হাদের উত্তরোত্তর ফলাধিক্য ও রহস্তাধিকা রহস্ত- 
নামসাহল্ো [ ললিতাসহম্রনামস্তোত্রে ] বিবৃত হইয়াছে । * “ 

অয়মেবাচারঃ । ৩৬ 

ইহাই কৌলদাধকের আচার। 

তাৎপর্য । তন্ত্রে কৌলিকগণের অনেক প্রকার আচার বিহিত হইলেও 

“গোপনীয়তা” রূপ আচারই মুখ্য। এই সুত্রে সেই মুখ্য আচারই কথিত 

হইয়াছে । 
আত্মজ্ঞানান্মোক্ষঃ | ৩৭ 

.. আত্মজ্ঞানেই মুক্তি। 
তাঁৎপর্য্য। আত্মজ্ঞানেই ষে মুক্তি, তাহ! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, আবার 

উল্লেখের তাংপধ্য এই যে- কর্মকাণ্ডে আসক্তি আত্মানুসন্ধানের প্রতিবন্ধক 

হইতে পারে; দেই হেতু কর্মকাণ্ডে আসক্ত পুরুষ কর্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়া ও 

* কুলার্ণবতত্ত্রও বলিতেছেন,-- 
"্অন্তঃ কৌলো! বহিঃশৈবে। জমমধ্যে তু বৈধঃবঃ | 
কৌলং হুগোপয়লেদ দেবি নারিকেলফলাম্ব,বৎ | 

নারিকেলের জল ঘেমন মালাই ও ছোবড়ার জাবরণে গুপ্তভাবে অবস্থান করে, লেপ 
শৈবাচার ও বৈধাবাচারের আচ্ছাদনে কৌল!চারকে অন্তরে গোপনে রাখিবে | 



৮০. কৌলমার্-রহস্ত 

আত্ম।নথসন্ধীন, এই উভয়েরই সম্যক অনুষ্ঠান করিবে; ইহাই স্মরণ করাইবার 

জন্ত পুনরুক্তি। 
লোকান্ ন নিন্দ্যাৎ | ৩৮ 

ভিন্নমতাবলম্বী লৌকদিগের নিন্ম! করিবে ন1। 

তাৎপর্য্য। পরমকারুণিক খধিগণ বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন মতের 

প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন পুরুষ স্ব স্ব অধিকার মন্ুদারে তত্তন্মতাব- 

লম্বনে উপাসনার্দি করিতেছে । তাহাদের অবলম্বিত মতের নিন্দা করিবে না। 

প্রক্কতপক্ষে কৌলোপাসক অপেক্ষ। তত্তহপাসক হীন হইলেও কৌলদাধক 
কখনও তাহাদের হীনত্ব প্রতিপার্দন করিবেন ন।। তাহাদের হীনত্ব প্রতিপাদন 

করিলে তাহাদের স্বাবলঘ্িত আচারে সংশয় ও তজ্জন্য অবিশ্বাস উপস্থিত হইবে 

অথচ কৌলাচারেও অধিকার জান্মবে না ; অতএব তাহার! উভয়ন্র্ হইয়! ছিন 

মেঘের নায় নাশপ্রাঞ্থ হইবে । এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন,__ 

“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞনাং কর্মনঙ্গিনাম্।* [গীতা] 
তগবান্ পরগুরামও কল্পহত্রে ১১৪ ] বলিয়াছেন__“সর্বদর্শনানিন্মনম্।” 

ইত্যধ্যাতম্ | ৩৯ 
পরানুষ্ঠিত আচারও আত্মজ্ঞানের উপকারক । 

তাৎপর্য । ভিন্নমতাবলম্বী লোকের নিন্দ1! ন। করার উপযোগিতা কোথায়? 

ইহার উত্তরে এই স্ত্রের অবতারণা । কৌলসাধক সকলকেই আত্মভাবে দর্শন 
করিবেন, পরমতাবলম্বীরাও তাহার আত্মস্বরূপ। নিন্দার দ্বারা তাহার! 

উভয়ভ্র্ট হইর ছিন্ন মেঘের মত নষ্ট হইলে নিজেরই সর্বাত্বভাবে ন্যুনতা৷ উপস্থিত 

হয় ; অতএব তাহার! অধিকার অগ্চুসারে যে আচাঁর অবলম্বন করিয়াছে, তাহাই 

আত্মজ্ঞানের উপকারক, অর্থাৎ এই আচারের দ্বারাই ক্রমে কৌলাচারের 
অধিকারী হইয়া আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে; এইরূপ মনে করিয়া নিন্দায় 
বিরত হইবেন । 

বতং ন চরে । 8৪০ 

কোনও ব্রতের আচরণ করিবে না। 

তাঁৎপর্য্য। ইছার দ্বার! কাম্য কর্মমাত্রেরই নিষেধ কর! হইয়াছে। আত্ম- 
জ্ঞ/নলাভের জন্যই কৌলসাঁধন।। প্রাপ্ত ফল অপেক্ষা! গুরুফল প্রাপ্তির জন্যই 
লোকে কাম্য কর্ম করিয়া! থাকে। আত্মজ্ঞান অপেক্ষা! গুরুফল আর কিছু নাই, 

অতএব অন্ত ফল কামনায় কাম্য কর্মের প্রয়োজন নাই। কৌলসাধনাকে লঘু 
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মনে না করিলে অন্ত কাম্য কর্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না; এই লঘুত্বজ্ঞান 

সিদ্ধির হানিকারক। কোৌলসাধকের আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্ত কামা বস্ত নাই, 
এইজন্তও তিনি কাম্য কর্ম পরিত্যাগ করিবেন। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম না 
করিলে বিধিলজ্ঘনজন্ প্রত্যবায় হইবে, এবং নিপা নৈমিত্তিক কর্ম চিত্তশুদ্ধির 

দ্বারা আত্মজ্ঞষনের সাধক; অতএব নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম পরিত্যাগ করিবে ন।। 

নিত্য নৈমিত্তিক কন্ঘ্ন এবং তাহার অঙ্গীভূত ব্রতও করিতে হইবে । লিদ্ধিলাভ 

অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ধেরও প্রয়োজন হয় না, 

২১শ সুত্রের ব্যাধ্যায় ইহাই উক্ত হুইয়াছে। 

ন তিষ্ঠেন্সিয়মেন। ৪১ 

কোনও নিয়ম প্রতিপালন করিবে না। 

তাৎপর্যয। ইহা পূর্বনুত্রেরই বিবরণ। নির্বন্ধরূপ নিয়ম আতম্মান্থুপ ন্ধানের 
বিরোধী, এই জন্ঠ তাহ পরিত্যাজ্য । 

নিয়মাম্ন মোক্ষঃ। ৪২ 

যেহেতু নিয়মে মুক্তি হয় না। 

তাৎপর্য । “নিয়মাৎ” হেতু অর্থে পঞ্চমীনির্দেণ। নিয়মে আআনুসন্ধাঙ্গে 

অভাব আছে, সেই হেডু মুক্তিতে বিলম্ব ; ইহাই হেত্বর্থ। নিয়মে মুক্তি হয় না 
বলিয়াই নিয়ম প্রতিপাণন করিবে না, এইরূপে পূর্বস্যত্রের সহিত অন্বয় করিতে 

হইবে। 

কৌলপ্রতিষ্ঠাং ন কুর্ষ্যাৎ। ৪৩ 

গোপনীয়তারক্ষার জন্ত কৌলমার্গস্থাপনের চেষ্টা করিবে ন।। 

তাৎপর্য। যদি কোন ন্ায়োপন্যাসনিপুণ কৌলপাধক সন্যায়ের দ্বারা 

কৌলমার্মস্থাপনে সমর্থ হন, তথাপি তাহ। করিবেন না; যেহেতু তর্ক করিতে 

গেলেই ইহার গোপনীয়তা নষ্ট হইবে। এই জন্তই কৌলশাস্ত্রের নিবন্ধকারগণ 

নিতান্ত গোপনীয় সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলির গোপনীয়তারক্ষার জন্য ততংস্থলে 

“গুরুমুখাদেব জ্ঞে়ম্” গুরুর মুখ হইতে জানিয়া লইবে, এইরূপ পিখিয়! 
গিয়াছেন। 

* “অগ্তাযে। সার: [২৯] এই হুত্রের প্রতিপাদ্য বিষন্ন _সন্নযায়ের উপন্ঠাসে অসমর্থ 
কৌলদাধক তর্কে পরাঙ্সিত হইলেও স্বীয় আচারের প্রতি বিশ্বাস হারাইবেন না! এবং 

ণ 
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সর্ববসমো ভবে । 88 

সর্বসম হইবে। 

তাৎপর্য । কৌলশাস্ত্রের সমস্ত আচারের নিফর্ষ করিয়া বিধান করিতেছেন 

--সর্বসম হইবে, অর্থাৎ প্রাণিমাত্রকে এবং স্থাবরমাঞ্রকেও আত্মতুল্য মনে 

কারবে। কৌলশান্ত্রের মুখ্য প্রতিপাগ্ভ--আত্মজ্ঞান বা ব্রঙ্গজ্ঞান ; স্থাবরজল- 

মাত্মক জগং ব্রহ্গসত্তায় নিমগ্র। অতএব কৌলসাঁধকের পক্ষে সমস্তই আত্মতুল্য | 

স মুক্তো ভবতি । ৪৫ 

পে মুর্ড হয়। 

তাৎপর্য্য। যে কৌলসাধক তাদৃশ অর্থাৎ সর্বাআ্বতারূপ আত্মজ্ঞান লা 

করিয়াছেন, তিনি সপ্ভই মুক্তিলাভ করেন। কিঞ্চিৎ নূন আত্মজ্ঞানী ক্রমে ক্রমে 

মুক্তিলাভ করেন । 

পঠেদেতানি হত্রাণি প্রাতরুখায় দেশিকঃ। 

আজ্ঞাপিদ্বিরভবেতন্ত ইত্যাজ্ঞা পারমেশ্বরী ॥ 

যশ্চাচারবিহীনোহপি যে। ব! পুজাৎ ন কুর্বতে । 
যদি জোর্ঠৎ ন মন্তেত নন্দতে নন্দনে বনে ॥ 

শৎ নঃ কৌলিকঃ। 

ও শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

কৌলে।পনিষৎ সমাপ্ত! । 

যিনি প্রাতঃকলে উঠিয়া | অর্থানুসন্ধানপুর্ববক ] £ই সুত্র পাঠ করেন, তিনিই 
দেশিক [ উপদেশক অর্থাৎ উপযুক্ত উপদেশদাতা ]। তীহার আজ্ঞাসিদ্ি 

[ অপ্রতিহতীজ্ঞতা অর্থাৎ যাহাকে যাহ! বলিবেন, তাহাই হইবে] জন্মে । ইহা 

পরমেশ্বরের আন্ঞ। [ অতএব ইহাতে অবিশ্বাস করিবে না]। 

যিনি পূর্বোক্ত আচারের অনুষ্ঠান করেন না, [সংশঙ়াপন্ন হইয়। তদুক্ত প্রকার। 

পৃ্জাও করেন না, কৌপমার্গকে জোষ্ঠ অর্থাৎ সর্বোত্তম বলিয়াও মনে করেন না, 

কিঞিন্সাত্রও বিচলিত হইবেন না । “কৌলপ্রতিষ্ঠাং ন কুর্ধ্যাৎ” এই সবত্রের দ্বার প্রতিগাদত 

হইতেছে__সন্ন্যায়ের উপন্যাসে নিপুণ কৌলদাধক বাদিপরাজয়পূর্রবক স্বমত স্বাঁপনে সমর্থ হইলেও 

গোগনীয়তাভঙ্গভয়ে তাই! করিবেন ন| 
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[ এতাদৃশ উপাসকাভাদ সাধক আত্মজ্ঞান লাভ না করিলেও এই উপনিষৎ 
পাঠের ফলে ] নন্দবনবনে আনন্দ উপভোগ করেন অর্থাৎ মরণাস্তে স্বর্গভোগ 

করেন। [ “যো বা পৃজাং ন কুর্বতে” এই স্থলে বচনবাত্যয় ছান্দস ]। 
তাৎপর্য । অশ্বমেধ-যন্তে ব্রাঙ্গণের অধিকার নাই, কিন্তু অশ্বমেধসুক্ত পাঠে 

অধিকার আছে, তাহাতেই অপূর্ব জন্মে, দেইরূপ কৌলমার্গে অনধিকারী 

সাধকেরও 'এই উপনিষৎ পাঠে অধিকার আছে এবং তাহাতে অপূর্ব জন্মিবে। 

কৌলোপনিষদব্যাখ্য! সমাপ্ত! । 



পরগুরাম- 

কণ্পস্থুত্র । 

অথাতে দীক্ষাং ব্যাখ্যাস্তাঁমঃ । ১১ 

আমর! দীক্ষা ব্যাখ্যা করিব । 

তাতপধ্য *। ভগবান্ পরশুরাম আধুনিক মন্দবুদ্ধিদিগের প্রতি দয়াপরবশ 
হইপনা সদাশিবপ্রোক্ত অসংখ্য তন্ত্র পর্যযালোচনাপুর্বক দেই সকল তত্ত্বের 
উপসংহারস্বরূপ এই কল্পস্ত্রে চতুর্থ পুরুযার্থ মুক্তির সাধন লঘু পন্থা প্রদর্শন 
করিবার জন্ত এই সুত্রদ্ধারা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন । 

“অথ” শব মঙ্গলগ্ভোতক । £অতঃ” শব আনন্তর্যযন্ভোতক । আনন্তর্যয 

কোন অবধিকে অপেক্ষা করে। এই শ্থলে সমীপবর্তিত্বহেতু মঙ্গলাচরণ অথবা 
নান! তত্র পর্যালোচনা, অবধি । “'অথাতঃ৮-শঅথ” শব্দের দ্বারা মঙ্গলাচরণ 

এ পরে অথবা নান। তন্ত্র পর্যযালোচন! করিয়া তাহার পরে। 

অথব। মিলিত “অথাতঃ” শব আরম্তের ঘ্ভোতক | এই বিষয়ে "অথাতো। দর্শ- 

পূর্ণমামৌ ব্যাখ্যান্তাম:* এই আপন্তম্বসুত্রের ভাষ্যে উক্ত হইয়্াছে,__“অগাঁতঃ 
শঝোহয়ং প্রকরণারন্তে প্রায়ঃ প্রযুঙাতে বৃদ্ধেঃ | কচিদানন্তর্য্যেইপি । যথা 

'ইমে ভূগকে! ব্যাখ্যাতাঃ অথাতোঙ্গিরসাম্” ইত্যাদৌ। তথা ন পুনরিহানন্তর্যা- 

মর্থঃ, পুর্বধপ্রবৃত্তস্ত কন্তচিদনস্তরস্তান্ুপলস্তীৎ”। এই আপস্তন্বস্থত্রের মত এই 

স্থলেও প্রকরণারস্তে “অথাতঃ* শব প্রযুক্ত হুইয়াছে। দীক্ষাপদের অর্থ সুত্রকার 
পরে বলিবেন। ব্যাখ্যা অর্থ নিগুড়াভিপ্রায়ক শব্দের বিবেচনাপুর্বক 

কথন। তন্ত্রের গু অর্থ বিবেচনা পুর্ব্বক কল্পহুত্রে কথিত হইবে, ইহাই “ব্যাথ্যা- 
স্যাম১” পদের অর্থ। আমি দীক্ষাবিষরজ্ঞানান্ুকুল শব্খ-প্রয়োগের কর্তা, ইহা 
ফলিত অর্থ । পব্যাখ্যান্তামঃ, এই বহুবচনের দ্বার উপাসনাপ্রবর্তক অন্ত 

আচার্য)গণও গৃহীত হইয়াছেন । যেমন লোকে গুরুতর কার্ধ্য করিবার সময়ে 
প্র 

পপ আশ শশা স্পা পোপ ০১ স্পা ৯ 

* রামেশ্বর, কলপনুত্রের টীকায় যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহারই মর্দ্দান্বাদ তাৎপর্য 

গুদত্ত হইবে। রামেশ্বরের উক্তির অতিরিত্ত কিছু তাৎপর্ধে লিখিত হইবে না। আবশ্তকগ্চলে 

জতিরিক্ত কথ! টিপ্লনীতে প্রদত্ত হইবে। 



পরগুরাম-কল্পহত্র ৮৫ 

বলিয়া থাকে--আমরা করিব, ইহাতে বুঝা যাঁয়_-আঁমি একা করিব না, 

আমার সঙ্গে অন্ত লোকও থাকিবে। এই শ্থলেও ধব্যাথ্যান্তামঃ» এই বন্থ- 

বচনের দ্বার বুঝ! যাইতেছে-কেবল পরশুরামই এইবপ ব্যাখ্যা! করিবেন না, 

অন্ত আচার্ধাগণও এইরূপ ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। ইছার দ্বারা দীক্ষাব্যাখ্যার 

কাঠিন্ত হুচিত হইয়াছে । 

তন্ত্রের অপ্রামাণ্যনিরাস ৷ 

এই করন্ুত্র তন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত। লোভই তন্ত্রশান্ত্রের একমাত্র মূল। * 
অতএব এই কল্পস্ত্রের ব্যাখ্যা বৈদিকাচারপরায়ণের কর্তব্য নছে। ভট্টপাদ 
[ কুমারিল ভট্ট] বাণ্তিকে [ তন্ত্রবার্তিক, ১৩৪ ] বলিয়াছেন,_ 

“লোভাদি কারণঞ্চাত্র বহ্বেবান্তৎ প্রতীয়তে। 

যন্থিন্ সন্গিহিতে দৃষ্টে নাস্তি যূলাস্তরানুম] ॥ 

শাক্যাদয়শ্চ সর্বত্র কুর্ববাণ! ধর্মদেশনাম্। 

হেতুজালবিনিনু'ক্তাং ন কদাচন কুর্বতে ॥ 

ন চ তৈর্বেদমূলত্বমুচ্যাতে গৌতমাদিবৎ। 
হেতবশ্চাভিধীয়ন্তে যে ধন্মাদ্দূুরতঃ স্থিতাঃ ॥ 1 

এত এব চ তে বেষাৎ বাজ্মাত্রেণাপি নাচ্চনম্। 

পাষগ্ডিনে। বিকর্স্থা হৈতৃকাশ্চৈত এব হি” 

[ কাশীর মুদ্রিত তন্ত্রবার্তিক, ১১৭ পৃঃ ] 

“যান্েতানি ত্রয্ীবিস্তি্ন পরিগৃহীতানি কিঞ্চিততন্সিশধর্ম্মক ঞ কচ্ছায়াপতি- 

তানি লোকোপসংগ্রহ-লাভ-পৃজা-খ্যাঠি গ্রয়োজনপরাণি ত্রয়ীবিপরীতান্বদ্ধ- 

* তন্ত্ে শাস্তিক, পৌষ্টিক, মারণ, বশীকরণ, উচ্চাটন, আকর্ষণ, যক্ষিনীসাঁধন, যোৌগিনীসাধন, 

এই সকল এঁহিক ফললাতের উপায়সকল বিবৃত হইয়াছে । ইহাতে পারত্রিক ফল কিছু নাই। 

এই সকল এ্রহিক ফলের লোভে লোক তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তস্ত্রোক্ত এই সকল 

অলৌকিক ব্যাপার দেখাইতে পাঁরিলে লৌকের নিকট বিশেষ সম্ম(ন লাভ কর! যায়। এইকপ 

সম্মানের লৌভেও লোক তত্ত্রশ।স্ত্ররে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতএব তন্ত্রশীস্ত্রর মূল একমাত্র 

লোত। 

1 “হেতুমুলত্বেনৈব তহি প্রামাণ্যং ভবিষযতি”, অত আহ --“হেতবশ্চ” ইতি। হেতাভাসাস্তে 

ন সম্যক হেতবঃ ইতি ভাবঃ1 [ স্যায়হধা ] প্বর্তাদদুরতঃ স্থিতাঃ" এই পাঠ কল্পহুত্রটাকায় 

উদ্ধত হইয়াছে। মুদ্রিত তন্ত্ব্তিকে *ধর্থা দূরতঃ স্বিতাঃ এইরূপ পাঠ আছে। 



৮৬ কৌলমার্গ-রহস্য 

দৃ্টলোভাদিপ্রত্যক্ষ।সুমানোপমার্থাপত্তি গ্রারযুক্তিমূলোপনিবন্ধানি সাঙ্য-যোগ- 

পাঞ্চরাত্র-পাশুপত-শাক্য-নিগ্রস্থপরিগৃহীত-ধর্্মীধর্্মনিবন্ধনানি বিষচিকিৎসাঁবশী- 

করণোচ্চাটনোম্মাদ নাঁদিলমর্থ--ক তিপয়মন্ত্রোষধি--কাদাচিৎক-সিদ্ধিনিদর্শন'-বলেন 
অহিংসা-সত্যবচন দম-দান-দয়াদি-শ্ুতিস্মৃতিসংবা দি-স্তোকার্থগন্ধবাসিত-জীবিকা-- 

প্রায়ার্থাস্তরোপদেশীনি, যানি চ বাহৃতরাণি ম্লেচ্ছাচারমিশ্রক-ভোজনাচরণনিবন্ধ- 

নানি, তেষামেবৈত্ততশ্রুতিবিরোধহেতুদর্শনাভ্যামনপেক্ষণীয়ত্বং প্রতিপাস্যাতে | * 

[ তন্ত্রবার্তিক, ১১৪ প্রঃ] 

ইহার তাৎপর্যা এই_-বেদবহিভূ্তি শাস্ত্র অগ্রমাণ। আর্ধ্যশান্ত্র সমস্তই বেদ- 
মুলক, ইহার বেদমুলক নহে বলিয়া বেদবহিভূত। ইহাতে লোভ প্রভৃতি অন্ত 

বিপুল কারণ প্রতীয়মান হয়। যে সকল বিধিনিষেধক বাক্যের দৃষ্ট ফল 

সন্নিহিত থাকে, তাদৃশ স্থৃতিবাক্োর দ্বারা মূলভূত শ্রুতির অনুমান হইতে পারে 
না। যে সকল স্মতিবাক্যের মূলে প্রত্যক্ষ শ্রুতি লব্ধ হয় না, তাহার মৃলভূত 

* প্যান্যেতানি সাঙ্খাদিপরিগৃহীতানি তৈঃ বিপরীতগৃহীতয়োঃ ধর্মমাধন্দয়োঃ নিবদ্ধনীনি, যাঁনি 

চ টা ্্েচ্ছচারস্ত বহুসম!হতৈকদেশমিশ্রান্নভোজন|চরণস্ত নিবন্ধনানি, হেষামের 

দ্তং প্রতিপ।ছ্যেতে, ইত্যন্বয়: | ন চ তদপ্রামাণ্যাঙ্গীকরণে পূর্ব্বোক্ত মধ্যাদ।তিক্রমাদি- 

দেষাপত্তিঃ শিষ্টব্লৈবর্ণিকপরিগ্রহাদরস্ স্ৃতিপ্র।মণ্যহেতো: তেষু অসম্ভব(ৎ১ ইতি “ত্রয়ীবিভির্ণ পরি- 

গৃহীত!নি” ইত্যনেনোক্তম্। ত্রয়ীবিৎপরিগ্রহাভ।বেহপি অহিংস।-সত্যবচনাদিবাক্যেযু বেদমূলতব- 

দর্শনেন বাক্যান্তরেষপি বেদমূলতানুমানসম্তবাৎ কথম্ অপ্রানাণ্যম্? ইত্যাশঙ্ক্য 'কিকিৎত্রয়ীমিশ্রন্ত 

ধর্মুকঞ্ুকন্ত ছা য়ায়াং পতিতানি, ইত্যুন্তম। যথ| নর্তকী স্বাঙ্গবৈকৃত্যং কথুকেন ছাদয়তি তথ। 

লেকবঞ্চনার্থং চৈত্যবন্দনাদিবাক্যানাং মিথ্যাত্বং ছাঁদগ্িতুং কচিৎ বেদমূলার৫থাভিধানং, ন সর্ব্বত, 
তথাতবানুমানায় অলম্ ইত্যাশয়; । কিং তেষাং লোকবঞ্চনপ্রয়োজনম্? ইত্যপেন্সীয়াং লৌকেপ- 

'গ্রহাদিপ্রয়োজনপরত্বম্ উক্তমূ। কম্মাৎ পুনঃ ক্কচিৎ বেদমূলত্বদর্শনেন অন্থাত্র তথাত্বানুমীনং ন 

সম্ভবতি? ইত্যাশঙ্কানিরাকরণীর্থং 'ত্রয়ী' ইত্যুক্তমূ। ত্রয্যপ্রীমাণ্যাপাদকত্ব।ৎ তদীরিতেন অতএন 

অতন্থলত্াৎ তদসদ্ধেন দৃষ্টশোভাদিপ্রায়েণ তৎপ্রধানেন তন্ম'লেন উপনিবদ্ধানি ইত্যরথঃ। 

প্রতাক্ষাদিমূগত্বস্ত প্রাগেব নিরম্ততাৎ প্রত্ঙ্ষাগ্া(ভাসেঘেব পরাভিমানাৎ প্রত্যক্ষার্দিশব্প্রয়োগ: | 

এবং তহি প্র।মাণ্যশঙ্কানুপপত্তেঃ তনিরাকরণম্ অযুক্তমূ? ইত্যাশঙ্ক্য 'বিষচিকিৎসা, ইতি 

পরর্বপন্ষবীঞমুক্তম্ । বিষচিকিৎসাদিসমর্থানাং কতিপয়মগ্্রোধীনাং য| কাদাচিৎক। দিদ্ধিঃ তশ্নিদর্শন- 

বলেন জীবিকা প্রধান্য অর্থাস্তরস্ত উপদেশকানি ইত্যর্থ; | ননু বিষচিকিৎসীদি্ৃষ্টান্তেন প্রামাণ্যাধ্যব- 

সানে জীবিকা প্রাধা ্যাচ্চ অনুষ্ঠানাদরে সত্যপি ধর্দত্বাধ্বসানে কিং কারণম্? ইত্যাশঙ্ক্য অহিংসাণি 
স্তোক রগন্ধবাসিততবম্ উত্তম” [ ন্ারহধা ]। মুদ্রিত তন্বার্তিকে “দৃষ্টশোভাদি' পাঠ এবং 

কল্পহুত্রটীক।য় উদ্ধ ত বচনে “দৃষ্টশোভাদি” এইরূপ পাঠ আচে । 



পরশগুরাম-কল্পস্ত্তর ৮৭ 

শ্রুতি ছিল, এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এইরূপ অন্মান করিতে হয়? ইহ! শাস্ত্রীয় 
সিদ্ধান্ত ; কিন্তু দেই স্থতিবাকে)র তাঁৎপর্য্য যাঁদ দৃষ্টফলে পর্যবমিত হয়, তবে 
আর তাহার দ্বার মূলাস্তরের অনুমান হয় নাঞ্জ। বেদবহিভূত পাষগ্মত, 

নিজের খ্যাতি প্রতিপত্তির লোভেই প্রচারিত হয়। শাকা প্রভৃতি পাষগ্গণ 

সর্বত্র ধর্দোপদেশ করিয়া! থাকে, কিন্তু তাহার! কথন প্রভৃত হেতৃপন্তাঁপ 

ব্যতীত কোন উপদেশ করে না। অথচ তাহারা গৌতমার্দি মুনির মত স্ব স্ব 

মতের বেদমূলকতা স্বীকার করে না। তাহারা যে সকল হেতুর নির্দেশ করে, 
সেগুলি ধন্দ হইতে অনেক দুরে অবস্থিত। অর্থাৎ তাহাদের উপদিষ্ট 
অনুষ্ঠেয় কার্য্যের কর্তব্যতাবোধক যে সকল হেতু প্রদর্শন করে, তাহার সহিত 

স্বর্গাপবর্গসাধক ধর্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। [ মন্ুসংহিতায় ] বাক্যমাত্রের 

দ্বারাও যাহাদের অর্চনা নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহারাই সেই পাষণ্ড, বিকর্ধস্থ ও 
হৈতুক। 1 

সাঙ্খা, যোগ, পাঞ্চবাত্র [ বৈষ্কবতন্ত্রবিশেষ 1, গাশুপত | শৈবশান্ত্রবিশেষ ], 

শাক্য [বৌদ্ধ], নিগ্র্থ [জৈন], এই সকল কর্তৃক পরিগৃহীত ধন্ধাধন্মপ্রতি- 
পাক গ্রস্থদমুহ বেদবিদ্গণের গ্রাহা নহে। লোকোপসংগ্রহ, লাভধর্, খ্যাতি, 
এই সকল প্রয়োজনে ইহাদের গ্রন্থ কিঞ্চিৎ বেদমিশ্র ধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত 
স্পা বট শপ ৮, ৮. সপ শ রশ এপ শশী শসা | ৩ পোপ সা শপ ০ শপ অপ 

%* শ্তিবাকাগুলি দৃষ্টার্থ, অদৃষ্টার্থ ও দৃষ্টাদৃষ্টার্থ, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । "ন রান দধি 
ভূ্তীত” ইত্যাদি ম্মৃতিবাক্য দৃষ্টার্থ । রাত্রিতে দধি ভোজন করিকে। গীড়। হয়। এই দৃষ্ট ফল ভিন্ন ইহার 

অদৃষ্ট ফল কিছু নাই, এইজন্য ইহা! দৃষ্টার্থ। “অহবযুক্কৃষণপক্ষেতু শ্রাদ্ধং কৃ্যাদৃ্দিনে দিনে” আস্থিন 

মাসের কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করিবে; ইহা অদৃষ্টার্থ, যেহেতু ইহার দৃষ্ট ফল কিছু উপল হয় 

ন।। “গালাশং ধারয়েদ্দণ্ডম্” ইহা দৃষ্টদৃষ্টার্থ ; দণ্ধারণের হিংস্র জন্ত প্রভৃতি হইতে আত্মরক্গারূপ 

দৃষ্ট ফল উপলব্ধ হয়, কিগ্ত পলাশের দওই ধারণ করিতে হইবে, ইহার কোন দৃষ্ট ফল উপলব্ধ হয় না, 

'এইজম্য ইহা দৃষ্টদৃষ্ার্থ। 

1 “পাঁধগ্ডিনো বিকর্মাস্থান্ বৈড়ীলব্রতিকান্ শঠান্। 

হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাড মাত্রেণাপি নাচ্চয়েৎ ৪” 

[ মনুসংহিতা, ৪1৩* ] 

পাষণী-_নদ।চারত্রষ্ট, নাম্তিক। বিকর্ণাস্থ_-যাহীর। শীস্ত্রবিহিত কন করেনা, "কর্মাকর্ম 

বিকম্ধেতি বেদবীদে। ন লৌকিক+, [ভীগবতঃ ১১৩।৪৩]। “কন্ম বিহিতস্। অকন্ম তদ্ধিপরীতং 

নিষিদ্ধমূ। বিকর্মী বিগতং কর্ণ বিহিতাকরণম্ | শ্রীধরম্বামী ]। হৈতুক-_য|হার! যুক্তি দেখাইয়া 

সৎকণ্মে সন্দেহ ওম্মায়, “সন্দেহকৃৎ হেতুভির্যঃ সৎকর্হ স হেতুকঃ)। 



৮৮ কৌলমার্-রহন্ঠ 

করিয়! বেদের ধিপরীত, অতএব বেদের সহিত সন্বন্ধশূন্তরূপে প্রধানতঃ দৃষ্টকল 
শোভাদি এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি, এই সকল প্রমাণকে মূল 

করিয়৷ যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক উপনিবদ্ধ হইয়াছে । এই সকল গ্রন্থে বিবচিকিৎসা, 

বশীকরণ, উচ্চাটন, উন্ম।দন 'প্রভৃতি ক্রিয়ার সমর্থ কতিপয় মন্ত্র ও ওষধির বিবরণ 

আছে, ইহাদের দ্বারা কদাচিৎ সিদ্ধিলাভ হয়, ইহার বলে অহিংসা, সত্যবাক্য, দম, 

দান, দয়া প্রভৃতি শ্রতিস্থৃতিবিহিত যৎ্কিঞ্চিং বিষয়ের সহিত মিশ্রিতরূপে 

জীবিকানির্বাহের উপযোগী বিষয়াস্তরের উপদেশ কর! হইয়াছে । আবার 

ইহাপেক্ষাও বাহাতর কতক গুলি গ্রন্থে ব্ছ লোকের একসঙ্গে একপাত্রে আহার 

প্রভৃতি শ্রেচ্ছাচার উপদিষ্ট হইয়াছে । এই শ্রুতির সহিত বিরোধ এবং হেতু 
দর্শনের দ্বার! এই সকল গ্রন্থ উপেক্ষার যোগ্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

স্বন্দপুরাণীয় সুতসংহিতার অন্তর্গত ব্রন্মগীতায় দ্বিতীয়াধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,_ 

“বেদমার্গমিমং মুক্তা মার্গমন্তং সমাশ্রিতঃ। 

হস্তস্থং পার়সং ত্যক্ত লিহেৎ কুর্পরমাত্বনঃ ॥ 
বিনা বেদেন জস্ত,নাং মুিন্মার্গীস্তরেণ চেৎ। 

তমস্তপি বিনালোকং তে পশ্ঠন্তি ঘটাদিকম্ ॥ 

তম্মা্বেদোদিতো! হার্থঃ সত্যৎ পত্যৎ ময়োদিতম্। 

অন্ভেন বেদিতে হাথঃ ন সত্যং পরমার্থতঃ ॥ 

[ ব্রহ্মগীতা, ২১৪-- ১৬ ] 

অর্থ--যে বেদমার্গ পরিত্যাগ করিয়া, অন্ত মার্গ আশ্রয় করে, সে নিদের 

হস্তন্থিত পায়স পরিত্যাগ করিয়া, কুর্পর অর্থাৎ কন্ুইকে লেহন করে। বেদমার্গ 

ভিন্ন মার্গান্তরে যদি জীবের মুক্তি হয়, তবে অন্ধকারেও আলোক ভিন্ন ঘটাদি 

পদার্থ দেখা যাইতে পারে। অতএব বেদবিছিত অর্থই সত্য, অন্যবিহিত অর্থ 

পরমার্থতঃ সত্য নয়। 

হুতসংহিতায় যক্জবৈভবথণ্ডে একঢত্বারিংশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,__ 
“বছুনাত্র কিমুক্তেন শ্রুতি-স্বৃত্যু দিতং বিন! । 

যৎকিঞ্চিদপি কুর্বাণঃ পাঁতকা স্তান্ন সংশয়ঃ ॥৮ [৪১1৪* ] 

অর্থ--বহু কথ! বলিয়া ফল কি, বেদ ও বেদমূলক স্থৃতিবিহিত কর্ম পরিত্যাগ 

করিয়া, মার্থীস্তরবিহিত যে কোন কর্ম করিলে পাপী হইতে হয়। এই সকল 

বচনে বেদমার্গ ব্যতীত অন্য মার্গের নিন্দ| শ্রুত হওয়া! যায়। 



পরগুরাম-বল্লস্ুত্র | ৮৯ 

অগ্নিপুরাণে বেদরাশির সহিত নারকীদিগের সংবাদে নারকিগণ বলিতেছে,-- 

“তন্্রদীক্ষামনুপ্রাপ্ত। লোভোপহুতচেতসা । 

ত্যক্ত।1 বৈদিকমধবানং তেন দহ্যামহে বয়ম্ ॥” 

অর্থ--মমর! লোঁভবশতঃ বৈদিক মার্গ পরিত্যাগ করিয়! তন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ 

করিয়াছিলাম, সেই পাপে নরকে দগ্ধ হইতেছি। 
পঞ্মপুরাণে পু্ধরমাহাক্মে উক্ত হুইয়াছে)_- 

“যে চ পাষগ্ডিনো লোকে তান্ত্রিক! নাস্তিকাশ্চ যে। 

তৈহ্শ্রা'পমিদৎ তীর্থম্ত......,০, ॥ 

অর্থ--পাষণ, তান্ত্রিক ও নাস্তিকগণের পক্ষে এই তীর্থদুপ্র/প্য। এই 

সকল বচনে তান্ত্রিক পুরুষের নিন্দার দ্বার তন্ত্রের অশ্রদ্ধেয়ত্ব স্পষ্টরূপে বিহিত 

হইয়াছে। এইরূপ অন্ত বহু পুরাণেও তন্ত্রের নন্দ! দেখিতে পাওয়। যায়। 

পঞ্চমকারে আদরবিধায়ক শাস্ত্রের লোউভৈকমূলত্ব সুস্পষ্ট । অতএব আস্তিকের 
পক্ষে এই তত্ত্রশান্ত্রের ব্যাথ্য। করা কর্তব্য নহে। 

এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতেছে,--পন্ম পুরাণ প্রভৃতি 

প্রমাণরূপে ভট্টপাদের [ কুমাঁরিল ভট্ের ] অভিমত কি না? যদি 
তবে সেই সকল পুরাণের বু স্থানেই অধিকারিবিশেষবিষয়ে তন্ত্রের প্রামাণ্য 

দেখিতে পাওয়া যায়। যথা- স্বন্দপুরাণীয় সুতসংহিতার অন্তর্গত ব্রহ্মগীতার 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে,_ 

“তথাপি স্বপ্রদৃষ্টং হি বস্ত হ্বর্গনিবাঁসিন: | 
সুচকং হি ভবত্যেন জাগ্রৎসত্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ 

তধৈব মার্গাঃ সন্ত্াস্তা অপি বেদোরিতস্ত তু। 

অথন্ত প্রাপ্তিসিদ্ধযর্থ! ভবস্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ 

তম্মাদবেদেতর! মার্া নৈব ত্যাজ্যা নিরূপণে।”* 
পপ এরর পার পল আস জজ 

* ইহা! দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য। "ন্বর্গনিবাসিনঃ” ইহ!1 সম্বোধন পদ্দ। পূর্বের বেদনহিভূ ত 

মার্গসকলের অসভ্যতা প্রতিপাদন করিয়া, পরে এই সকল অসত্য মার্গেও পরম্পরাক্রমে সত্যবস্ত 

লাভ হইতে পারে, এই কথ! বলিয়াছেন । এই দৃষ্টাস্তের ্ব৷রা সেই কথার উপপাদন করিতেছেন। 
মাঁধবাচার্য হুতদংহিতার টীক! লিখিয়! গিয়াছেন। তিনি এই বাকোর টীকায় বলিয়াছেন,_-“চ্েবং 

পরমীর্ঘদৃষ্্। অসত্যন্তৈব সত্যতয় অধ্যবসায়াৎ মার্গ। ভ্রান্তা:,তহি “মিধ্য।ভূতানাং তেষাং গরম্পরয়াপি 
৮ 
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অর্থ--স্বপরনৃষ্ট বন্ত মিথ্য! হইলেও যেমন জাগ্রদবস্থায় ভাবী ফলের স্থচক 
হইয়া থাকে, সেইরূপ বেদবহিভূতি মিথ্যাভূত মার্গসকলও বেদপ্রদিপা দিত 
সচ্চিদানন্দ অথটুকরস পরমার্থত্য বস্তর প্রাপ্তির হেতু হইয়া! থাকে । অতএব 

তত্বনিরূপণে বেদবহি্ভূত মার্থিও পরিত্যাজ্য নহে। 

সতসংহিতার শিবমাহাতআ্্যখণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, 

"পুজা শক্তেঃ পরায়াস্ত দ্বিবিধা পরিকীপ্ডিতা। 

বাহ্াভ্যন্তরভেদেন বাহ! চ দ্বিবিধ! মতা ॥ 

বৈদিকী তান্ত্রিকী চেতি দ্বিজেন্দরাস্তান্ত্রিকী তু স। 
তান্ত্রিকশ্তৈব নান্তস্ত বৈদিকী বৈদিকন্ত ছি॥ 

ইখৎ সমন্তদে বানাৎ পুজ। বিপ্র! ব্যবস্থিত|। 

অবিজ্ঞায়ান্তথ! পুজা কুর্বন্ পতাতি মানবঃ 0 

অর্থ--পর! শক্তির পুজ। বাহ্ ও আভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ। আতন্তর ও বাস্াপুজ। 

বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দ্বিবিধ । তন্ত্রোক্তদীক্ষা বিশিষ্ট তান্ত্রিক ' সাধকের পক্ষে 
তান্ত্রিক পুজা! এবং বৈদিকসংস্কারবিশিষ্ট বৈদ্দিকাচারপরায়ণের পক্ষে বৈদিক 

বুিত। সমস্ত দেবতার পৃজাই এইরূপ বৈদিক ও তান্ত্রিকভেদে দ্বিবিধ। 

কধং বেদমার্গাবাপ্তিদ্বারা পরমার্থসত্য চিদ্ঘনপরশিবন্বরূপাবাপ্তিহেতুত্বম্? ইত্যাশঙ্কা সদৃষ্টাস্তমুপ- 

পাদয়তি--তখাগীতি। যগ্যপি স্বপ্নীবস্থ। মিথ্যান্ৃতা, তথাপি স্বপ্নদৃষ্টং বস্তু ভাঁবিনঃ সত্যস্ত ফলস) 

গচকং ভবতি। নুচকত্বং ভগবত। ব্যাসেনাপি সুত্রিতম্--“ুচকশ্চ হি শ্রতেরাচক্ষতে চ তদ্থিদঃ" 

ইতি। সাচ শ্রাতিরেবমায়।ত!_“যদ! কর্ন্থ কাম্যেযু স্তরিয়ং স্বপ্রেযু পশ্ভতি । সমৃদ্ধিং তত্র 

জানীয়াং” ইতি [ ছান্দোগ্য 0২1৯ ]1 যথাচৈব তথৈব মিথ্যাডূতা৷ অপি মার্গ। বেদ প্রতিপাদিতন্ত 

সচ্চিদানন্দীথগুকরমস্ত পরমার্থদত্যবস্তনং মৌপানক্রমেণ প্রীপ্তিহেতবে। ভবস্তী ্ যর্থ: 1, 

* এই বাক্যে "দ্বিজেন্্রা এবং “বি প্রাঃ এই দুইটা সম্বোধন পদ । “তৎপুজীয়া অধিকারি- 

ভেদেন অবস্থাং দর্শয়িতুং বিভ্াাগমাহ পুজ। শক্তেরিত্যাদি। তন্ম,ল-স্মৃতি-পুর্রাণাদিপ্রতিপাদিত। 
বৈদিকী। তদন্পেক্ষয়। শিবপ্রোক্ত-কামিকাগ্যাগম প্রতিপাদিত প্রকার! তাস্ত্রিকী। তত্র তাস্তরিক্যা 

অধিকারিবিশেষমাহ ্তান্ত্রিকন্তৈ” ইতি। তস্থোদীরি ত-কুণ্-মগপাদিপুরঃসরদীক্ষা-সংস্কৃতগ্ঠৈব, 

ন তদ্রহিতস্তেত্যর্ঘঃ ৷ “বৈদিকম্ত” ইতি স্বগৃহোক্তসংস্করস-স্কৃতপ্তৈবেত্যর্থঃ । ন কেবলং শক্তে, 

'শিব-বিঞু-বিনারকাদীনামপি বৈদিক-তান্ত্রিকবিভাগেন পুক্তাদিভেদস্তদধিকারিভেদশ্চেত]হ “ইথম্” 
ইঁতি। অধিকারিবিভাগাভিধানপ্রয়োজনমাহ “অবিজ্ঞায়” ইতি। স্বমার্গাতিক্রমে। হি এত্ৈব 
নিদ্দিতঃ--“যে| বৈ ম্বাং দেবতামতিষগজতে সস্বায়ৈ দেবতার চ্যবতে ন পরাং প্রপ্লোতি পাপীয়ান্ 
ভবতি” ইতি। "ন্বাং দেবতাম্” ইতি স্বে/চিতমার্গোপলক্ষণম্। [ সাধবাচারধ্যঃ ]। 



পরগুরাম-কল্পস্ত্র ৯১ 

যে মানব এই তত্ব নাজানিয়৷ অন্তরূপে পূজা! করে [ অর্থাৎ যদি তস্ত্রোভদীক্ষা- 
বিশিষ্ট মানব বৈদিক পুজ। এবং বেদোক্তসংস্কারবিশিষ্ট সাধক তান্ত্রিক পু! 
করে । তবে সে পতিত হয়। 

সতসংহিতায় মুক্তিখণ্ডে উক্ত হইয়াছে,__ 
“পাঞ্চরাত্রা দিতন্ত্রাণাৎ বেদমূলত্বমাস্তিকে | 

নহি স্বতন্্রাস্তে তেন ভ্রাস্তিমূল! নিরূপণে ॥ 

তথাপি ষো২ংশো মার্গাণাঁং বেদেন ন বিরুদ্ধাতে। 

সোহংশঃ প্রমাণমিত্যুক্তং কেষাঞ্চিদধিকারিণাম্ ॥ 

অত্যন্তমলিনানান্ত রষ্টানাৎ বেদমার্থতঃ | 

পাঞ্চরাত্রাদয়ে। মার্থাঃ কালেনৈবোপকারকাঃ ॥ 

তান্ত্রিকাণামহং দেবি ন লভ্যোইবাযবধানতঃ। 

কালেন দেবতা প্রাপ্তিদ্বারেণৈবাহমাস্তিকে ॥ 

লভে]] বেদৈকনিষ্ঠানামহুমব্যবধানতঃ |+, % 

[ মুক্তিখণ্ড, 81১৭ ] 

অর্থ-_পঞ্চরাব্রাদি তন্ত্রেধ বেদমূলকত্ব নাই, ইহার! শ্বতত্্র। এই জন্য 
তত্বনিরূপণে ইহার! ভ্রাস্তিমূলক। অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা মত্যতত্ব নিরূপণ হইতে 

পারে না। তথাপি এই সকল মার্গের যে যে অংশ বেদের সহিত বিরুদ্ধ নহে, 

সেই দেই অংশ কোন কোন অধিকারীর পক্ষে প্রমাণ । বেদমার্গভ্রষ্ট অত্যন্ত মলিন 

* এই বাক্য ভগবতীর প্রতি মহাদেবের উক্তি । “আত্তিকে” এবং “দেবি” সন্বেধনপদ । 

ইহার ব্যাখ্যায় মাধবাচাধ্য বলিয়াছেন, -"পাঞ্যরাব্রদীন|ং তৈঃ হ্বয়মেব বেদমূলতানঙ্গীকারা দ্- 

ব্দেবিরুদ্ধীনেক!খোপদেশীচ্চ ম্মৃতি-পুরাণাদ্দিবন্ন যাবন্থুলোপওস্তনং কিন্তু সর্বধৈবা প্রামাণ্যমিত্যাহ 

"পাঞ্চরাত্র” ইতি । বেদমূলত্বং ন হি, কিন্ত ম্বতন্ত্াঃ। হিশফো। বেদমূলত্ববিরছে তদীয়শান্- 

প্রসিদ্ধিমাহ । আপাততঃ প্রমাণবদাভাসেপি নিরূপণে ভ্রীন্তিমুল! এবেতার্থঃ। বেদাবিরুদ্ধাংশে 

প্রামাণ্যং কিং ন ন্ভাৎ? ইত্যাশঙ্ক্য তত্ভবত্যেবাধিকারিবিশেষং প্রতীত্যাহ-_-"তথাপি যঃ» ইতি। 

তানেবাঁধিকারিণ আহ-_“অত্যন্ত” ইতি । তেষামপ্যুপকারকত্বে শ্রুতিসাম্যমেব তহাঁত্যত আহ-- 

“ভান্ত্িকাণ।ম্” ইতি । অব্যবধানেন ন লভাঃ, কিন্তু ব্যবধানেনৈব। তেব ব্যবধানমাহ--'কালেন” 

ইতি। রামানুজচার্যের গুরু যামুনমুনি স্ব প্রণীত “আগমপ্রীমাণ্য” নামক গ্রস্থে পঞ্চরাত্রাদিতন্ত্রে 

প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন । মূলের “পাঁঞ্রাত্রাদিতস্রাণাং” এই স্থলে [ মান্রাজ মাইলাপুর, 
শ্রীধালমনোরম! প্রেসে মুদ্রিত ] হুতসংহিহার “পাঁঞ্রাবরাদিমার্গাণাং” এইরূপ পাঠ আছে। 



৯২ কৌলমার্গ-রহস্য 

অধিকারীর পক্ষে পঞ্চরাত্রার্দি মার্গ কালক্রমে উপকারক হয়, অর্থাৎ ইহারা 

প্রথমতঃ পঞ্চরাত্রািমার্গে সাধন! করিয়া, পরে ক্রমে বেদমার্গে অধিকার লাভ 

করিতে পারে। তান্ত্রিক সাধক দেবতাপ্রাপ্ডিদ্বারা বহুকালে আমাকে লাভ 

করিতে পারে, বৈদিকনিষ্ঠ সাধক শীপ্রই আমার লাভে সমর্থ হয়। 

সুতসংহিতা, ষজ্জবৈভবথণ্ডে বিংশ অধ]ায়ে উক্ত হইয়াঁছে,_ 
“শৈবাগমোদিতো| ধর্মে! দ্বিধা! পূর্বামুদদীরিতঃ। 
অধঃঅ্েতৌভ্তবস্ত্েক উর্ধমোতৌন্তবোহপরঃ ॥ 

অধঃশ্রোতোস্তবাদ্ধন্্াদুর্ধআোভোত্তবো! বরঃ। 
কামিকাদিপ্রভেদেন স ভিন্নোহনেকধ! দ্বিজাঃ ॥ 

অধংশোতো স্তবে ধর্ম বুধ ভেদিতস্তথ!। 

উর্ধাজ্েতোস্তবান্ধন্মাৎ ম্মার্ত। ধর্ম! মহত্তরাঠ ॥ 

স্মার্তেভাঃ আৌতধর্মাশ্চ বরিষ্ঠ। মুনিসতমাঃ 1৮ * [২০২৩] 

* ০৯ বাক্য কাবযের মহ্র্ষিগ্ণণের প্রতি স্বন্দের উক্তি । «দ্িজা£ এবং «মুনিসত্তমাঃ, এই 

০ ॥ লীলাবিগ্রহধারী সদাশিবক্সগী পরমশিবের নাভির অধোভ।গের নাম অধঃশ্রোতঃ, 

তাহ! হইতে উদ্ভূত তশ্ত্রসমূহেরণ্নাম অধঃশ্বোতোন্তব, আর সগ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুধ, 

ঈশান, এই পঞ্চমুখ হইতে উৎপন্ন কামিক প্রস্তুতি তস্র উদ্ধশোতোন্তব নামে কণিত হয়। উপধুণক্ত 

বচনগুলির টীকীযর় মাঁধবাঁচার্ধ্য বলিয়াছেন,-_''অধঃশ্রোতাংসি লীলা বিগ্রহধারিণঃ পরশিবস্ত 

নাভেরধোভাগঃ, তছুস্তবে। ধর্মোহধঃশ্রে।তোত্তবঃ। উর্ঘশ্রোতাংসি ঈশান-তৎপুরুষাদিপঞ্চব্ত ণি, 

তছুয্তবে! ধর্ম উত্ধশ্রোতোত্তবঃ কামিকািভেঙ্গেন বুধ! ভিন্নঃ। উক্তং হি আগমিকৈঃ_ 

“সচ্যোজাতমুখাজ্জীতাঃ পঞ্চাচ্যা। কামিকাদয়ঃ। 

বামদেবমুখাজ্জাতা দীপ্ত ।গ্যাঃ পঞ্চ সংহিতাঃ ॥ 

অথোরবস্তা ভুভূতী: পঞ্চাপ্তিবিজয়াদয়ঃ | 
পুংবক্তদপি চোস্ভৃতাঃ পঞ্চ বৈ রৌরবাদয়ঃ ॥ 

ঈশানবদনাজ্জাতাঃ প্রোদ্গীতা ছ্াষ্ট সংহিতাঃ।” 

ইতি। অধ:আ্োতোন্তব ইতি, অধংশ্রোতোস্তবোৎপি ধর্ঃ কাপালাদিমতভেদেন বহুধ। ভেদিত 

ইত্যর্থঃ | ন্মার্তী ধর্মা ইতি, মন্বাদিস্মৃতি-পুরাণস্থ! ইত্যর্থ:।” 

তন্বপ্রকাঁশের [১1৫ ] টীকার় প্রীকুমার এই বচন উদ্ধত করিয়াছেন, 

কাঁমিকং যোগজং চি্ত্যং কারণং ত্বজিতং পরম্। 

দীপ্ং হুগ্মং সহশ্রঞ্চ অংশুমান্ হু প্রভেদকম্ ॥ 



পরগুরাম-কল্পস্থত্র ৯৩ 

অর্থ--শৈবাগম অর্থাৎ শিবপ্রতিপাদক তন্ত্রশান্ত্রে কথিত ধর্ম ছুই প্রকার, 
ইহা পূর্বে কথিত হুইয়াছে। তাহার একটি অধঃশ্োতোস্তব এবং অপরটি উর্দা- 
শোতোস্তব। অধঃআ্োতোস্তৰ ধর্ম অপেক্ষ। উর্ধআোতোত্তব ধর্ম শ্রেষ্ঠ । উর্ঘ- 

তেোতোড্তব ধর্ম “কামিক” প্রভৃতি ভেদে বন্ুপ্রকার। অধ:ম্েতোত্ৰ ধর্মও 

বপ্রকার। উর্ধআোতো তব ধর্ম হইতে স্মার্ত ধর্ম শ্রেষ্ঠ এবং স্বার্ত ধর্শ হইতে 
বৈদিক ধর্ম তরেষ্ঠ। 

যজ্জবৈভব থণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে,_ 

“তন্মাম্মার্গান্তরাণান্ত প্রামাণ্যৎ বেদবিত্তমাঃ। 

মুক্তেরত্থাত্র নাত্রৈব ক্রমেণৈবান্র মানতা ॥ 

অতো! বেদান্তমার্গস্থে। মহাদেবোহচিরেণ তু। 
মুক্তিং দদাতি নান্যত্র স্থিত; নোহপি ক্রমেণ তু ॥ 

দ্দাতি পরণাং মুক্তিমিত্যেষা শাশ্বতী শ্রুতি: 

অতো বেদস্থিতো। মর্ডে| নান্তমার্গং সমাশরয়েৎ ॥ 

বিজয়ং চৈব নিঃশ্ব। সং শ্বাযস্তুবমত: পরম্। , 

বীরঞ্চ রৌরবর্ধেব মকুটং বিমলং তথ! ॥ 

চন্দ্রজ্ঞানঞ্ বিল্বং চ প্রোদ্গীতং ললিতং তথ|। 

সিদ্ধং সম্তানং সর্ববোক্তং গরমেশ্বরমেব চ ॥ 

কিরণং বাতুলং চৈব ত্বষ্টাবিংশতি মংহিতঃ। 

মূলভেদমিতি খ্যাতমসংখ্যমুপভেদ্কম্ ।।” 

মাধবাঁচার্যাধৃত বচন ও শ্রীকুমারধৃত বচনের মিলিত অর্থ -কামিকসংহিতা, যোগজনংহিত। 

চিন্ত্যসংহিতা, কাঁরণসংহিত। ও অজিতসংহিতা, এই পচখান। তন্ত্র সদা(শিবের সচ্যোজাতন মক 

পূর্বমুখ হইতে উৎপন্ন । দীগ্তসংহিত।, হুক্নংহিত।, সহস্ত্রনংহিত।, অংশুমৎসংহিত। ও স্বপ্রভে- 

সংহিতা, এই পাচখাণ! তন্ত্র বামদেবনমক উত্তরমুখ হইতে উত্ভৃত। বিজয়সংহিতা নিঃশ্ব(সসংহিতা, 

্বায়সভুবদংহিতা, পরসংহিত। ও বীরসংহিতা, এই পীচখানা তন্ত্র অঘে|রনামক দক্ষিণমুখ হইতে 

উৎপন্ন । রৌরবনংহিতা, মকুটসংহিত|, বিমলদংহিতা, চন্তরজ্ঞাননংহিত। এবং বিশ্বসংহিতা) এই 

পাঁচখান! তন্ত্র তৎপুরুষনামক পশ্চিমমুখ হইতে আবিভতি। গ্রোদ্গীতসংহিতা, ললিতসংহিতা, 

নিদ্ধনংহিতা, সম্তানসংহিতা, সর্বোস্তদংহিতা, পারমেশ্বংসংহিতা, কিরণসংহিত। এবং বাতুলসংহিতাঃ 

এই আটখান! তন্ত্র ঈশীননামক উর্ধমুখ হইতে প্রাদুভূত। এই আটাইশখান। শৈবাগম অর্থাৎ 

শিবপ্রতিপাদক তন্ত্র প্রধান। ইহাদের উপভেদ অর্থ।ৎ অগ্রধান শৈবতন্ত্র অসংখ্য। 
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বেদমার্গৈক নিষ্ঠানাং ন কিঞ্থদিপি হুলভিম্। 
অত্রৈব পরম! মুক্কিভূক্িয়শ্চাত্র পুফলাঃ ॥ 

অতোহধিকারিভেদেন মার্গা মানং ন সংশয়: | 

ঈশ্বরম্ত স্বরূপে চ বন্ধহেতৌ ততৈব চ ॥ 

জগতঃ কারণে মুক্তৌ জ্ঞানাদৌ চ তৈৰ চ। 

মার্গাণাং যে বিরুদ্ধাংশা বেদান্তেন বিচক্ষণাঁঃ ॥ 

তেহপি মন্দমতীনাঞ্চ মহামোহাবৃতাত্মনাম্ । 

বাঞ্ছামাত্রান্গুণ্যেন প্রবৃত্ত ন বথার্থতঃ ॥ 

দর্শয়িত্ব। তৃণং মর্ত্যো ধাবস্তীৎ গাৎ যথাগ্রহীৎ। 

দর্শযিত্ব! তথ! কষুদ্রমিষ্টং পূর্ব মহেশ্বরঃ ॥ 

পশ্চাঁৎ পাকান্গুণ্যেন দদাতি জ্ঞানমুত্তমম্ । 

তম্মাদক্তেন মার্গেণ শিবেন কথিতা অমী ॥ 

মার্গা মানং ন চামানং মুষাবাঁদী কথৎ শিবঃ।” *% [১৮7২৪] 

ট্দিকল বাঁকা মুনিগণের প্রতি শৃতের উক্তি । ইহার ব্যাখ্যায় সাধবাঁারধ বনিস্াছেম,_ 

বদি মার্গাস্তরজনিত| মতয়োহবিদ্যাস্তহি তেষামপ্রামাঁণামেক১ ইত্যাশঙ্কা।হ-_«তম্মাৎ” ইতি 

মুক্তেরস্তত্রেতি মুক্তিব্যতিরিস্ত এব বিষয়ে মারগীস্তরন্য প্রামাণ্যং, নতু মুক্তৌ। তত্ত্াপি পূর্বেধো- 

সোপানক্রমেণ বেদম গপ্রাপ্তিদ্বার! গ্রামাণ্যং নাশ্যত্রেতি। বেদাস্তব।ক্যপ্রতিপাছ্যত। শিবঃ সাক্ষাৎ 

মুক্তিপ্রদঃ ৷ আগমান্তরে ত্বস্থিতে। ন সাক্ষান্মুক্তিং দরদাঁতি, কিন্তু সুরোত্তরবিশিষ্টমার্গ প্রাপ্ত্যেতি। 
“তস্ত্ৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” ইত্যাদাবুপনিষৎস্বেবাধিগত ওপনিষদ ইত্যুপনিষদেকবেদ্যন্ত পরশিবস্ 

প্রমপুরযার্থপ্রদত্েন শ্রুত ত্বাদিত্ার্থঃ। “নান্তমা্গং সমীশ্রয়েৎ” ইতি, বেদমার্গত্ত সীক্ষাশুজি- 

প্রদত্বাদিত্যর্থঃ | “অহোহধিকারি” ইতি, বেদমার্গানধিকৃতান্ বোদ্ধাহতা্যধিকারিবিশেষান্ গুতি 

তত্তম্ম। প্রামাপ্যমন্ত্যেবেতার্থঃ। নগ্বেষাং মার্গাণাং পরম্পরবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদ্দকানাং প্রামাণাং 

নোৌপপছ্তে, প্রবলতরশ্রতি পরমা ণবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকত্বদিত্যত আহ---“ঈশ্বরত্য* ইত্যাদিন1। তত্র 

ঈশ্বররূপাদৌ মার্গাণাং বিপ্রতিপত্তিরম্তি। তথ।হি-_ভত্র “ঈশ্বর এব নাস্তি” ইতি সাথ 

মীমাংদকাশ্চ। “অস্তি পুণ্যপাপাশফৈরপরা মৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ2 ইতি পাতগ্রনাঃ | “নিত্যজ্ঞানাধারঃ” 

ইতি তার্কিকাঃ। হব! “প্রকুতিপুরুষয়োরবিবেকাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্ত সংসারঃ” ইতি সাঙ্যাদয়ঃ | "ত্য 

স্বার্জিতপুণ্যপাঁপবশাদ্ব্্ষ ইতি তৎকারণং প্রকৃতিরিতি প্রকৃতি-পুরুষয়ের্িবেকজ্ঞানেন ভ্রমাপগমে 

স্বন্বরূংপণা বস্থা নং মুক্তিঃ, ইত সাবা দয় | *বুদ্ধি-হৃখ-ছুঃংখাদিনবগুণ।নামনআ্পদার্থেভ্যঃ পুরুষানাখ। 

খ্যাতিবিরহাদত্যন্তো চ্ছেদে! মুক্তিঃ” ইতি তার্কিকাদয়ঃ। এবমন্যেষামপি বা্দিনাং মতেধু বিষয়ে 

ভূয়ন্তো বিপ্রতিপত্য় এবম।ছ্য।-বেদাস্তবিরু্ধ। অন্যমারগেযু দৃশ্তন্তে। তৎ্সর্র্যমথজাতমনাদিমায়য় 
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অর্থ-_মুক্কিব্যতিরিক্ত বিষয়ে বেদেতর সমস্ত মার্গেরই প্রামাণ্য আছে, মুক্তি- 

বিষয়ে ইহাদের প্রামাণ্য নাই। মুক্তিবিষয়েও ইহাদের দ্বার! যথাক্রমে মুক্তির 
উপাক্ক বেদমার্গের প্রাপ্তি হয় বলিয়। প্রামাণ্য আছে। অতএব বেদাস্তবাক্য- 

গ্রতিপাদ্ত শিব সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ; আঁগমান্তরপ্রতিপান্ত শিব সাক্ষাৎ মুক্তি 

প্রদান করেন না, কিন্তু উত্তরোত্তর বিশিষ্ট মার্গ প্রাপ্তির দ্বারা দীর্ঘকালে মুক্তি 

প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব বেদমার্গনিরত মানব মন্ত মার্গ আশ্রয় 

করিবে না। বেদমার্গপরায়ণ সাধকের জগতে কিছুই ছুলভ হ্য় না, 

বেদমার্গেই মোক্ষ ও অশেষ ভোগ লাভ হইতে পারে। অতএব অধিকাঁরিভেদে 

সমস্ত মার্গেরই প্রামাণ্য আছে, ইহাতে সংশয় নাই । ঈশ্বরের স্বরূপ, বন্ধের 

হেতু, জগতের কারণ, মুক্তি এবং জ্ঞানাদি বিষয়ে বেদাস্ত অর্থাৎ বেদশিরোভাগ 

উপনিষদের সহিত এই সকল মার্গের বিরোধ আছে, [ ইহাদের পরম্পরও 

বিরোধ আছে 7, এই নকল বিরুদ্ধাংশ অনাদি মাগ্নাকর্তক মোহপ্রাপ্ত মন্দবুদ্ধি 

মানবদিগের ইচ্ছার অনুকূলরূপে প্রবৃত্ত হইয়াছে, পরমার্থরূপে নহে। যেমন 

ধাবমান! গাভীকে ফিরাইবার জন্ তৃণগুচ্ছ প্রদর্শন করা হয়, সেইরূপ মহেশ্বর 

প্রথমতঃ নান! মার্গে মানবের ইচ্ছার অনুকুল ক্ষুদ্র বিষয় প্রদর্শন ।, পরে 
বুদ্ধিপরিপাকের আনুগুণ্যে উত্তম জ্ঞান প্রনান ক'রয়া, থাকেন* | যেহেতু উক্ত 

মোহিতানামতএবালবুদ্ধীনাং বেদানধিকৃত।নাং বৌদ্ধাদীনাং প্রথমত এব তান্তসুক্মপরশিবন্বরূপ- 

গ্রহণ মর্থ্যাভা বাদ্বেদবিরুদ্ধমপি প্রতিবন্ধকপ।পক্ষয়ার্থং তত্তল্লে।ক প্রাপ্তিকূপফলপ্রদানেন বশী- 

করণার্থঞ প্রথমমীশ্বরেণো পরিষ্টং ন পরমার্থত ই শ্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ-_“দ্শয়িত্ব।” ইতি । যথা গাং 

ধাবস্তীং জিঘৃক্ষন্ পুরুষঃ প্রথমং ভৃণ।দিকং দর্শয়িত্া তাং গৃহাতি, এবং পরমেশ্বরোইপি তন্তমার্গানু- 

রূপম্ ইঠ্টং প্রীপরিত! বশীকৃত্য তত্তন্মগৌকজ্ঞানেন প্রতিবন্ধকপ।পক্ষয়ে সতি তেষাং চিত্তপরি- 

গাকানুসারেণ নিংশ্রেয়সসাধনং পরমপুরুঘার্থভূতং জ্ঞানমপি ক্রমেণ প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। মার্গীস্তরাণামপি 

প্রতিপাদ্দিতং প্রামাণ/মুপসংহরতি--“তন্মাৎ” ইতি । যন্মাৎ উক্তপ্রকারেণ শিবেনৈবে।পদিষ্টাঃ সর্ব 

মার্ান্তল্মাং সব্ধবং প্রমাণমেব ৷ অন্যথ। মৃযাবা দিত্বপ্রসঙ্গীদিত্যর্ঘ:।, 

* ইহার তাৎপর্য এই--অনাদি মায়ার মোহে আচ্ছন্ন বলিয়৷ সাধারণ মানবের বুদ্ধি হুল, 

তাহারা উপনিষত্প্রতিপাচ্য হুম্ক্স শিবন্বরূপ গ্রহণ করিতে অসমর্থ । কর্ধানুস।রে তাহাদের রুচিও 

[ওন্ন ভিন্ন। এই জন্য পরমকাঁরুণিক সহেশ্বর নানা পন্থা প্রদর্শন করিয়। নান! শাস্ত্রের প্রবর্তন! 

করিয়াছেন। যাহীর যেরূপ অধিকার, ষাহার যেরূপ রুচি, সে সেই পদ্থ। অবলম্বন করিয়া সাধনায় 

বৃত্ত হইতে পাঁরে এবং তত্ম্ম।ক্ত সিদ্ধিলাভও করিতে পারে । এই সকল ক্ষুত্র পিদ্ধিলাভে 
গাধনার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হইবে, প্রতিবন্ধক পাঁপের ক্ষয়হেতু চিত্ত নির্দবল হইবে, চিত্তের নির্মালত! 
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প্রকারে সমস্ত মার্গ শিবকর্তৃকই উপদিষ্ট হইয়াছে, অতএব সমস্ত মার্গই প্রমাণ, 
কোন মার্গই অপ্রমাণ নহে । শিব কখনও মিথ্যাবাদী হইতে পারেন না। 

ব্রহ্গাণ্ড-পুরাণে উক্ত তইয়াছে,_ 

“স্বমাতৃজারবদ্গোপ্যা বিদ্ভৈষে তাগমা জণ্ডঃ” | 

আগমশাস্ত্র [ তন্ত্রশান্ত্র ] বলেন,_-এই বিদ্যা শ্বমাতৃজারের নত গোপনীয়। 

ইহাতে তন্ত্র প্রামাণ্য উপন্তস্ত হইয়াছে। 
ব্রহ্মপুরাণের উত্তরথণ্ডে প্রদোষমাহাত্মে। ব্রাঙ্গণ ও রাজপুত্রের গতি 

তান্ত্রিক রীতিতে প্রদোষপুজা উপদিষ্ট হইরাছে। তাহার দ্বারা ফলপ্রাপ্তির 

ইতিহাসও তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। 

শ্রীমস্তাগবতে গজেন্ত্রস্ততিতে উক্ত হইয়াছে,-“সর্ববাগমায়ায়মহার্ণবায়”। এই 

স্থলে “আগম” শবে তন্ত্র এবং “আয়।য়” শবে বেদ কথিত হইয়াছে। ইহার 

ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন,_"আগমাঃ পাঞ্চরাত্রাদিতন্ত্রাণি” । তথায় 

্রহ্মস্ততিতে উক্ত হইয়াছে,__ 

“রূপং তখৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যৎ 

শ্রেয়োহর্থিভিবৈদিক-তান্ত্রিকেণ ৮ [ ভাগবত, ৮৬৯ ] 

অর্থ-হে পুরুষশ্রেষ্ঠ !শ্রেযস্কমী মানবগণ বৈদিক ও তান্ত্রিক পদ্ধতিতে 

তোমার এই রূপের পুজ! করিয়! থাকেন' তথায় একাদশ স্কন্ধে উক্ত 

হইয়াছে, 

“যজস্তে বেদ-তন্ত্রীভ্যাৎ গরং জিজ্ঞাসবো নৃপ |” [১১৫২৮ ] 

“নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃু ॥7 [১১৫৩১ ) 

অর্থ_হেনৃপ! পরতত্বজিজ্ঞান্থ মানবগণ বেদ এবং তন্ত্রের বিধানে তাহার 

হেতু ক্রমে উত্তমোত্তম মার্গে আরোহণ করিয়া, সর্বশেষে বেদাস্তমার্গে অধি"ংর লাভ করিয়!, মুক্তির 

অধিকারী হইতে পারিবে। এই হেতু কোন মার্গ উত্তমাধিকারীর পক্ষে অপ্রমাণ হইলেও 

নিয়াধিকীরীর পক্ষে প্রমাণ হইবে। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে যে,--পঙ্ডিতগণ তর্কের দ্বারা এই 

মকল শিবপ্রবন্তিত মার্গের খণ্ডন করিবেন ন। | যথা১__-"তর্কৈরেতে হি মার্গান্ত ন হন্তবা। 

মনীষিডি” [ যজ্ঞবৈভবথণ্ড, ২২৯ ])। এই সকল মার্গজনিত জ্ঞান অবিচ্যা। বিদ্যা নহে! 

একমাত্র বেদান্তমা্গদনিত জ্ঞানই বিচ্যা। যখ|,_“অতে। মার্গান্তরাজ্জীত। মতয়ো মুনিসত্তমাঃ। 

অবিগ্ভা নৈব বিছ্যাঃ সথ্যারিতি সাঙ নিরূপণম্ ॥৮ [ যজ্ঞবৈভবখণ্ড, ২২২৭ ] 
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পূজা করিয়! থাকেন। কলিতে নানা তন্ত্রবিধানেই পুজা! প্রশস্ত । এই গ্লোকের 

ব্যাথ্যায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন,__“নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কল তন্ত্র প্রাধান্তং 

দর্শ়তি+ । তথায় উদ্ধবোপদেশে উক্ত হইয়াছে”_ 

“বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ব্রিবিধো মখঃ | 

্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিন! মাং সমর্চয়েৎ ॥৮ * 

[ ভাগবত, ১১২ ৭1৭ ] 

অর্থ- মামার পৃজা-:বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র, এই তিন প্রকার। এই 

তিন প্রকারের মধ্যে যাহার যাহাতে অভিরুচি বা অধিকার, সে সেই বিধানে 

আমার অর্চনা করিয়া থাকে । এই বচনে ভগবান্ স্বয়ং বৈদিক, তান্ত্রিক ও 

মিশ্র, এই তিন প্রকার পুজার উপদেশ দিয়াছেন । মহাভারতে অঞ্জুনত্তুতিতে 

উক্ত হইয়াছে,_ 
«আম্মায়াগমবেস্তায় শুদ্ধবুদ্ধায় তে নমঃ? 

এই বচনে আম্মায় অর্থাৎ বেদ এবং আগম অর্থাৎ তন্ত্র, এই উভয় মার্গেই 

তাহাকে জানা যাইতে পারে, ইহাই বিহিত হুইয়াছে। 

এইবূপ নান। গ্রন্থে তন্ত্র প্রামাণ্যপ্রতিপাদক বু বচন রা হী... 

গ্রন্থবিস্তরভয়ে সমস্ত লিখিত হইল ন1। + 

এইরূপ যোগমার্-প্রামাণা-প্রতিপাদক বু বচন মহাভারতে মোক্ষধর্ম 

প্রভৃতিতে এব ভগব্দ্গীতায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাগবত, কাশীথগ্ড 

প্রভৃতি পুরাণেও এইন্ধপ বচন পদে পদে উপলব্ধ হয়। এই অবস্থায় ভট্টপাদ 

[ কুমারিল ভষ্ট ] কিরূপে দাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের অপ্রামাণ্য বলিতে পারেন ? 

পুরাণ অপ্রমাণ, এই কণা বণ্তে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। যেহেতু 

“পুরাণং ধর্মশাস্তরঞ্চ বিদ্। স্বেতাশ্চতুর্দশ | 

এই বচনে পুরাণশান্ত্রকে চতুর্দিশ বিদ্যার অন্তর্গঁত বল! হইয়াছে । “যদণর্ববাঙ্গি- 

রসো ব্রাঙ্গণানীতিহাসান্ পুরাণানি+। এই শ্রতিতেও পুরাণ প্রমাণমধ্যে 

পরিগণিত হইয়াছে । ণ' 

* ইতার ব্যাখ্যায় শ্রীধর শ্ব'মী বলিয়াছেন,_«“বৈদিক এব মন্ত্রে বৈদ্িকান্তেবাঙ্গীনি চ যন্যিন্ 

পুরুষহূতক্রাদৌ স বৈদিকঃ। এবং তন্ত্রিকাইপি। মিশ্রঃ অষ্ট/ক্ষরাঁদি; | মধ: পৃজ11, বিষ্ণুর 

ষ্টাঙ্ষরপ্রতৃতি যন্ত্র বেদ ও তন্ত্র, উভয়েই বিহিত হইয়াছে, এই অন্ত এইগুলির নাম মিশ্র। 

+ দেবধি নারদ সনৎকুমীরের নিকট নিজের অধীত যে সকল শাস্ত্রের নাম করিয়াছিলেন, 

নি 
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উক্ত বচনসমূহ এবং এই প্রকার অন্য বচনসমূহের দ্বারাও তন্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ 

হইয়াছে । এই অবস্থায় স্বয়ং ব্রহ্মাও তগ্ত্ের অপ্রামাণ্য স্থাপন করিতে পারেন ন1। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে-__-অধিকারিবিশেষে বেদভরষ্ট পুরুষ, স্ত্রী, শুদ্র এবং সঙ্কর 
জাতির পক্ষে তন্ত্র প্রমাণ হউক, কিন্তু বৈদিকাঁচারপরায়ণের পক্ষে তন্ত্র প্রমাণ 

হইতে পারে না। বৈদিকাতিরিক্ত বিষয়ে তছ্থের অধিকারসস্কোচক প্রমাণের 

অভাব, অর্থাৎ বেদে অনধিকারী পুরুষেরই তম্ত্বে অধিকার, বৈদ্দিকের অধিকার 

নাই, এইরূপ সঙ্কোচক প্রমাণ নাই, এই কথাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু 
পূর্বোদ্ধত--'তান্ত্রিকন্তৈব নান্তস্ত বৈদিকী বৈদ্দিকম্ত হি'” এই স্থতসংহিতা- 

বচনে বৈদিকের তান্ত্রিকী পুঁজ! নিষিদ্ধই হইয়াছে । এইরূপ সুতসংহিতাঁর 

মুক্তিথণ্ডের-_ 

“অত্যন্তগলিতানাস্ত প্রাণিনাং বেদমার্গতঃ | 

পাঞ্চরাত্রাদয়ো ধর্্মাঃ কালেনৈবোপকারকাঁ2॥% 

এই বচনেও বেদভ্রষ্টদিগের পক্ষেই পাঞ্চরাত্রা্দি তান্ত্রিক মার্গ বিহিত 

হইয়াছে ।-সতসংহিতায় যজ্জবৈভব খণ্ডের অন্তর্গত হুতগীতাতেও উক্ত হইয়াছে,_ 

“শ্রুতিপথগলিতানাং মানুষাণাস্ত তন্ত্র 

গুরুগুরুরখিলেশঃ সর্ববিৎ প্রাহ শস্তৃঃ। 
শ্রতিপথনিরতা নাং তত্র নৈবাস্তি কিঞ্চিং 

হিতকরমিহ সর্ব পুফলৎ সত্যমুক্ম্ ॥ * [ সুতগীতা, ৮২৫ ] 

অর্থ_-পরমণ্ডরু সর্বজ্ঞ শত্ভু বেদত্রষ্ট মানবের জন্য তন্্শান্ত্র বলিয়াছেন। 
বেদনিরত মানবের পক্ষে তন্ত্রশান্ত্রে হিতকর কিছুই নাই। এই সকল প্রমাণ- 

বলে তত্র বেদভষ্টরের পক্ষেই প্রমাণ, বৈদিকের পক্ষে নহে। 

তাহার মধ্যে এআধর্কণং তুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমম্ (ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৭ ৭1১1২) এই ক্তিতে 

পুরাণের নাম আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের "অথর্ববাঙ্লিরস ইতিহান: পুরাণন্” [ ২৪১ | 

এই শ্রতিতেও পরমেশ্বর হইতে পুরাণের উৎপত্তি অবগত হওয়া যায়। 

** ইহার টাকায় মাধবাচীধ্য বলিয়াছেন,_"এবমুপনিষদাসাগমানাঞ্চ অদ্বিতীয়ব্রহ্ধপরতং 

প্রতিপাদ্য তত্র অধিকারিভেদেন ব্যবস্থ(মাহ-_“শ্রুতিপথ” ইতি । যগ্যপি কামিকাদিভেদ।নামাগমান।ং 

শ্রুতীনাঞ্চ উত্তরীত্য। অদ্বিতীক্পপরশিবন্বরূপান্ প্রতিপাদনে বিপ্রতিপত্তিনাস্তি তথাপি যে উপনীতাপ্বৈ- 

বর্ণিকাঃ শ্রুতৌ অধিকৃতান্তেষ।ং তন্যুখাদেব পরতন্বমধিগন্তব্যম্। যেষাং শ্রুতৌ অনধিকারঃ, তেখ।॥ 

আগমমুখাদি বিতবেকঃ।” 



পরগুরামশ্কল্নহত্র ৯৯ 

এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। তাহার কারণ বল! যাইতেছে।. “শ্রুতিপথ- 

গলিতানাম্” এই স্ুতগীতার বচনে যে “তন্ত্র” শবের উল্লেখ আছে, তাহা 

তন্তরধিশেষপর, অর্থাৎ “তন্ত্র” শবে “শৈবাগম”' নামক * বিশিষ্ট তত্ত্রকেই বুঝিতে 

হইবে, সকল তন্ত্র নহে । নিয়লিখিত স্ৃতগীতার বচনই ইহার জ্ঞাপক | যথা» 

“আ্তিপথগলি তানাৎ সব্বতন্ত্রেধু লিঙ্গং 

কথিতমখিলছুঃখধবংসকং তত্র ধার্যম্। 

শ্রুতিপগনিরতানাং তৎ সদ! নৈব ধার্য)” ৭ 

| ষজ্ঞবৈভ বখণ্ড, স্তগীতা, ৮৩০ ] 

অর্থ__বেদভ্রষ্টদিগের সম্বন্ধে সর্বতন্ত্রে অখিলদুঃখধবংসকারক শিবলিঙ্গধারণ 

প্রতিপাদিত হইয়াছে । বৈদিকগণ এইরূপ লিঙ্গধারণ করিবে না । এই বচনে 

“সর্বতন্তরেযণ” এই পদের পরে “প্রতিপাদিতম্” এই পদের অধ্যা্ার করিতে 

হইবে। বাবছারেও দেখা যায়-_-দক্ষিণদেশে | মাদ্রাজ প্রদেশে ] জঙ্গম নামক 

এক অবৈদিক শৈব সম্প্রদায় আছে, ইহারা সকলেই সর্বদা কদেশে অথবা 

বাহুতে শিবলিঙ্গ ধারণ করিয়া! থাকে 1। অতএব যে সকল তন্ত্র লিঙ্গধারণ 

গ্রতিপাদিত হইয়াছে, দেই সকল তন্ত্র বেদভরষ্টগণের গ্রাহা, বৈশিুহাহার 

আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না। যেমন “ছাগস্ত বপায়। ০মদসঃ'” এই মন্ত্রলিঙ্গের দ্বারা 

পশশব্দেব সৃষ্কো5 করা হয়, দেইরূপ শিবলিঙ্গধারণরূপ লিঙ্গের দ্বারা “তন্ত্র 

শবেরও সঙ্কোচ করিতে হইবে । পূর্বোন্ধ “শৈবাগম” নামক তস্ত্রেই লিঙ্গধারণ 

তি হইয়াছে, অতএব তাহাই বেদবাহ্া। 8 
রি শে শা মিসির 

রই শৈবাগম পুর্ব “কামিক” রভৃতি অগঠাবিং শতি শৈবাগম ম হইতে ভিন্ন। 

1 মাধবাচার্ধ্য এই শ্রোকের ব্যাখ্যা করেন নাই। “তত্র ধার্য্যম্" স্থলে মান্দ্রাজের মুদ্রিত 

সতসংহিতায় “তত্র তত্র” এরপ পাঠ আছে। তৃতীয় চরণে “তৎ সদ| নৈব ধার্যাম্* এইরূপ পাঠ 

নাচে বলিয়। “তত্র ধার্্যম্” পাঠই সঙ্গত । মুদ্রিত হুতসংহিতার় এইরূপ অনেক অপপাঠ দেখিতে 

পাওয়। যায় । 

+ জঙ্গমগণ ব্রাঙ্গণ্যধর্মবিরোধী । ইহাদের অপর নাম লিঙ্গায়ৎ বা লিঙ্গী। ইহার! রূপার 

কৌটায় শিবলিঙ্গ রাখিয়া, তাহ! গলায় ঝুলাইয়। রাখে, অথবা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করে। স্ত্রী পুরুষ, 

বালক বৃদ্ধ, সকলেই লিঙ্গ ধারণ করিয়। থাকে । কাঁশীতে বহু গঙ্গম দেখিতে পাওয়। যায় । 

কাণীতে জঙ্গমব।ড়ীর জঙ্গম মহারাজ ইহাদের নেতা । 

২ স্বন্দপুরাণ-_শৈবপুরাণ ; তযস্তর্গিত হৃতসংহিতায় শৈবধন্ন এবং শিবমাহাত্মাই বর্ণিত হইয়াছে । 

ততপ্রসঙ্গে উক্ত তস্ত্রশষেও শৈবতস্ত্রই প্রতিপাদিত হইয়াছে। 



১৬৩ কৌলমার্গ' প্রুহ্ন্ত 

[ ব্রদ্মাওপুরাণাস্তর্গত ] অধ্যাত্বরামায়ণে [ কিছিন্ধ্যা কাণ্ড, ৪র্থ সর্গ ] লক্ষণ 

রামকে প্রশ্ন করিয়াছেন, 

'ণু ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ক্রিয়ামার্গেণ রাঘব । 
ভবদারাধনং লোকে যথ। কুর্বস্তি যোগিনঃ ॥ 

ইদমেব সদা! প্রাহর্যোগিনে মুক্তিসাধনম্ । 

নারদোহপি তথ। ব্যাসো ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ ॥ ] * 

ব্হ্গ-ক্ষতরাদিবর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ মোক্ষদরম্। 

স্রী-শূড্রাণাঞ্চ রাজেন্দ্র হবলভং মুক্তিসাধনম্। 
তব ভক্তায় মে ভ্রাত্রে ব্রুহি লোকোপকারকম্ ॥% [৮--১* ] 

অর্থ--হে রাঘব ! যোগিগণ ক্রিয়ামার্গ অর্থাৎ লৌকিক পুষ্পাদি উপচারের 

দ্বারা যেরূপে তোমার অর্চনা করিয়া থাকেন, এখন তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 

করি। যৌগিগণ, নারদ, ব্যাস ও কমলযোনি ব্রহ্ম! সর্বদা বলিয়া থাকেন যে, 

_-ইহাই মুক্তির সাধন; ব্রাহ্মণ ক্ষলরিয় প্রভৃতি বর্ণ, ব্রহ্গচর্ধ্যাদি আশ্রম এবং 

স্ত্রী শৃদ্রেরও ইহাই মুক্তির সুলভ উপায়। হেরাজেন্্র! আমি তোমার ভ্রাতা 

এবং ভিত, দাকোপকারক সেই অর্চনাপদ্ধতি তুমি আমাকে বল। 

ইহাঁর উত্তরে রামচন্দ্র যে অর্চনাপদ্ধতি বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই উক্তি 

আছে,_ 
“দশাবরণপুজাং বে হ্বাগমোক্তাং সমাচরেৎ |” [ ৪1২৯] 

“হোমং কুর্যাৎ প্রযত্বেন বিধিন| তন্ত্রকোবিদঃ। 

আগমোক্তেন মার্গেণ কুগ্ডেনাগমবিত্তমঃ ॥৮ 1 [81৩১] 

অর্থ- তন্শান্ত্রবিৎ সাধক অস্ত্রোক্ত দশাবরণপৃজা করিবে। তন্তোক্ত মার্নে 
কুণ্ড নির্মাণ করিয়া, তাহাতে যথাবিধি হোম করিবে। 

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী শ্লেটক ছুইটি রামেশ্বর উদ্ধত করেন নাই, অর্থসঙ্গতির জন্য আমর 
কালীকিস্কর বিছ্যারত্ব কর্তৃক সম্পাদিত ১৯২৮ সংবতে [১৮৭১ খঃ অঃ, ১২৭৮ সন] নূন 

সংস্কৃতাকারে মুদ্রিত নটাক অধ্যাত্বরামায়ণ হইতে উদ্ধত করিয়! দিলাম। 
1 মুদ্রিত অধ্যাত্মরামায়ণে “তন্বকোবিদঃ, এই স্থলে এমন্ত্রকোবিদঃ এবং “আগমোক্জেন 

মার্গেণ” এই স্থলে “অগন্তোনোক্তমার্গেণ এইরূপ পাঠ আছে। ইহার টীকার শৃঙ্গবেরপুরাধীশ 

রামবর্ধ। বলিয়াছেন,_“অগন্ত্েনেতি অগস্ত্যসংহিতোক্তমার্গেণ” । তন্ত্শান্ত্রের অপর নাম মন্ত্রশান্। 

অগন্ত্যসংহিত। একখানি বৈফব তন্ত্র। বৈষ্বতত্তরগুলি শিবপ্রোক্ত নহে। অগন্ত্যসংহিত|, সনৎকুমার- 

সংহিতা, গৌতমীয় তন্ত্র প্রভৃতি বৈফবতন্ত্রগুলি খবিপ্রোক্ত। 

শা পাপী চা 



পরশুরাম-কল্পসুত্র ১৪১ 

এই স্থলে ব্রাঙ্গণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের মোক্ষোপায় প্রশ্নে রামন্তর 
তস্তরোক্ত পূজা কর্তব্যরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এই উত্তরে অনন্তগতিকণাহেতু 
বৈদিকাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণাদির পক্ষেও তান্ত্রিক ক্রিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে । 
মাৎসর্যযশূন্ত তবজ্ঞানেচ্ছু সাধক এই তান্ত্রিক ক্রিয়৷ কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে 
পারেন না। ণ্রাম কুশলে আছে কি ?” এই প্রশ্নের উত্তরে কোন প্রামাণিক 
পুরুষ “হ1, যু ভালই আছে'” এইরূপ উত্তর করিতে পারেন না। অতএব রাম- 

চন্দ্রের উত্তর ব্রাহ্মণাদিবিষয়েই বুঝিতে হইবে । অবৈদিক ব্রাহ্মণ বা ক্ষজিয় 

লোকে প্রপদিদ্ধ নাই। অতএব রামচন্দ্র বৈদিক ব্রাঙ্ষণ-ক্ষতিয়ের সম্বন্ধেই তান্ত্রিক 
পূজার উপদেশ করিয়াছেন, ইহা নিঃসংশয়রূপে বুঝা যাইতেছে। ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম 

হত্যাদি মহাঁপাতকে লিগ হইয়া পাতিত্যনিবন্ধন বেদমার্গত্র্ট হইলে তাহাতে 

বাহ্গণত্ব ও বেদমার্গতষ্টত্ব, উভয় ধর্মই থাকিতে পারে ; এইরূপ ব্রাঙ্গণ রামপ্রোক্ত 

তান্ত্রিক পূজার অধিকারী, এই কথাও বলিতে পার! যায় না। যেহেতু র+মচন্জর 
নেই প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন,__ 

[ মম পুর্জাবিধানস্ত নাস্তোতস্তি রঘুনন্দন। 

তথাপি বক্ষ্যে সংক্ষেপাদ্যথাবদন্ুপৃর্বশঃ ॥ ৪1১১ ]. 
স্বগৃহ্যোক্তপ্রকারেণ দ্বিজত্বং প্রাপ্য মাঁনবঃ | 

[ সকাশাৎ স গুরোর্ধন্তং, লব্ধ] মন্তক্তিদংযুতঃ ॥ 

তেন সন্দর্শিতবিধিন্মামে বারাধয়েত স্থধীঃ | 

হৃদয়ে বানলে বার্চেৎ প্রতিমাদৌ বিভাবসৌ ॥ 
শালগ্রামশিলায়াং বা পূজয়েন্মাম তন্ত্রিত: | ] 

প্রাতল্নানং প্রকুববাঁত প্রথমং দেহশুদ্ধয়ে | 

বেদ-তন্ত্রো দিতৈর্্তৈত্ব-ল্লেপনবিধানতঃ 1* ৪1১১--১৫। 

অর্থ- হে বথুনন্দন! আমার পুজাবিধির অস্ত নাই ;.তথাপি সংক্ষেপে 

যগাক্রমে বলিঙেছি। মানব স্বগৃহ্যাক্ত বিধানে উপনয়নসংস্করের দ্বারা দ্বিজত্ব 

লাভ করিয়া, পৰে আমার প্রতি ভক্তিসংযন্ত হইয়া, গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ 

করতঃ গুরূপদিষ্ট বিধি অনুসারে আমার আরাধন। করিবে। হৃদয়ে, মগ্নিতে, 

প্রতিমাদিতে, হৃুর্যামগ্ডলে অথবা শালগ্রামশিলায় অপ্রমত্তচিত্বে আমাকে পুঙ্গা 
শশী সি বাবে ০০০০ যেন ০০ 12 সা ৯ পপি পগ এ০। পি ৩ 

* বন্ধনীস্থ পাঠগুলি রামেশ্বর উদ্ধত করেন নাই । 
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করিবে। প্রথমতঃ দেহশ্ুদ্ধির জন্য টৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রের দ্বার! শরীরে 

মৃতিকালেপন করিয়! প্রাতঃনান করিবে । 

এই স্থলে “বেদ-তন্ত্রোদিতৈ:৮ এই দ্বন্দলমাদনিষ্পন্ন পদের দ্বারা এক 

পুরুষের সম্বন্ধেই বৈদিক মন্ত্রের সহিত তান্ত্রিক মন্ত্রের দারা শ্নানক্রিয়। বিহিত 

হইয়াছে । তাহা হইলে 'তান্ত্রিক অনুষ্ঠানমাত্রই বেদভ্রষ্টদিগেব উদ্দেশে বিহিত, 

এই ক! স্বীকার করিয়া, বৃহস্পতিও রামচন্দ্রের বাক্যের প্রামাণা নির্ব্বাহ 

করিতে সমর্থ হইবেন না । * 

শ্রীমন্ভাগবতে একাদশ স্বন্ধে উদ্ধবোপদেশে উক্ত হইয়াছে,__ 

“উভাভ্যাং বেদ-তন্ত্রাভ্যাং মহন্ত ভয়সিদ্ধয়ে |” [২৭২৬ ] 
১০০০০৮০০০০৮ শপ ৮. জি শি ৩ জপ লে, শপ ক ভি শন জি তি এজ ৬ রঃ ৮০৫2 এ. শশী পা ও শী পপ পা সাল ৯৯০৯ পপ পা 

* অধ্যাত্মরামায়ণের টাকীকার রামবর্মা «বেদতস্ত্রোদিতৈর্্ৈর্ঘ লেপনবিধানতঃ” ইহার 

ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,-_“দ্বিজো!৷ বেদোদিতৈঃ, শুদ্রাদিঃ তন্ত্রোর্দিতৈঃ, সৃল্লেপনং সকলন্ননবিধেরুপ- 

লক্ষণম্. তেন স্সানং কুর্ধবন্লিত্যন্ব়ঃ 1” দন্দ মাসের পদগুলি স্ব স্ব প্রধান। এই বচনে “মানব; 

বেদ-তস্ত্রোদিতৈঃ মন্ত্রে প্র।তন্নানং প্রকুবরবাত”” এইরূপ অস্থয়ে -.যে মানব বেদৌদিত মন্ত্রের দ্বার। 

পি ০ সেই মানবই তন্বোদিত মন্ত্রের ঘারাও প্রাতঃক্সান করিবে, এইবপ অর্থ প্রাপ্ত 

ওয়! যায়; দ্বিজাতি বেদেদিত মন্ত্রের দ্বার! ও শুদ্রাদি ত্্রোদিত মন্ত্রের দ্বার প্রাতঃস্ান করিবে, 

এইরূপ অর্থ হইতে পারে না। লক্ষণের প্রশ্নের উত্তরে রামচন্র প্রথমেই বলিয়ছেন,_ম।নব 

উপনয়নের দ্বার দ্বিজত্ব লীভ করিয়।, পরে গুরুর নিকট মন্ত্গ্রহণ করিবে। এই বাঁকো দ্বিজেরই 

মন্ত্গ্রহণ বিহিত হইয়াছে । এইরূপ মন্ত্রগ্রহণের বিধি বেদে নাই, ইহ! তান্ত্রিক অনুষ্ঠান । মন্ত্র 

গ্রহণের পরে উপাসনাপ্রণালী বলিয়!ছেন, তাহাতে প্রথমেই প্রাতঃম্নান বিহিত হইয়াছে। তান্ত্রিক 

দীন্ষী বিশিষ্ট ছ্বিজের নৈ্দিক ক্রিয়ার সঙ্গে তান্ত্রিক ক্রিয়াও করিতে হইবে, কাজেই বৈদিক ও 

তান্ত্রিক, এই উভয় ন্রান দ্বিজের পক্ষেও বিহিত হইয়াছে । ইহার পরে পুজা প্রণ।লী বলিয়াছেন। 

তাহাতে মাতৃকান্তাস, কেশবকীর্ত্যাদিমাতৃকান্তাস, তত্বন্যাস, মুক্তিপঞ্জরন্ত।স, মন্ন্তাস প্রভৃতি 

বলিয়াছেন; এই সকল কেবল তন্ত্রেই বিহিত হইয়াছে। তাহার পর দশাবরণপুজা কথিত 
হইয়াছে। দশ/বরণপুজা--দশ পঙ ক্তি আবরণ দেবতার পৃজা। এক এক পও.ক্তিতে অনেকগুলি 

দেবতার পূজ। করিতে হয়। এইরূপ পউ্তিভেদে আবরণ পু1 কেবলমাত্র তস্ত্রেই বিহিত 

হইয়াছে। ইহাতে দেখ। যায়_-র।মচন্দ্র দ্বিজত্বপ্রাপ্ত মানবের পক্ষেও তান্ত্রিক অর্চনাপদ্ধতি 

বলিয়াছেন, অন্ত পদ্ধতি বলেন নাই। কাজেই “তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ব্দেষ্দিগের জন্য” ইহা স্বীকার 
করিলে প্ীরামের বাকোর প্রামাণ্য থাকে ন।। বেদব্যাসপ্রোক্ত রামচন্দের বাক্য অপ্রমাণ হইতে 

পারে না, কাজেই বেদাচারপরায়ণ দ্বিজাতিরও তান্ত্রিক অনুষ্ঠান কর্তবা, ইহ! নিঃসন্দেহরূণে 

প্রমাণিত হইল। 
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এই বাকোরই উপসংহারে উক্ত হইয়াছে, 

“এবৎ ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিক-তান্তরিটক£। 

অর্চন্ন ভয়তঃ সিদ্ধি মতো! বিন্দত্যভীপ্লিতাম্ ॥%  [ ২৭।৪৯ ] 
অর্থ__এঁহিক ও পারত্রিক ফললাভের জন্ত বৈদ্দিক 'এবং তান্তিক, এই উভয় 

মার্গেই আমার অগ্চনা করিবে । উভয় মার্গে অর্চনা করিয়াই আমার নিকট 

প্রহিক ও পারত্রিক অভীগ্সিত সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে । [ “উভয়তঃ 

ইহামুত্র ৮” ইতি শ্রীধরঃ ]1 * 

এই সকল প্রমাণের দ্বারা স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে-_তান্ত্রিক ক্রিয়। বৈদিকের 

পরিত্যাজা নহে । অতএব “শ্রতিপথগলিতানাম্” এই বচনের সহিত 

গতসংহিতার মুক্তিথণ্ডের, 

“অত্যন্তগলিতানাস্ত প্রাণিনাং বেদমার্গতঃ | 

পাঞ্চরাত্রাদয়ে! মার্গাঃ কালেনৈবোপকারকাঃ ॥৮ 

এই বচনের একবাক্যতা করিয়া “পাঞ্চরাত্রাদয়ঃ” এই “আদি পদের 

দ্বারা সেই জঙ্গমপরিগৃহীত শৈবাগম গৃহীত হইয়াছে; জ্ঞানার্ণব্ত নত করস্থত্র 

প্রভৃতি গৃহীত হয় নাই। যেহেতু শৈবাগম ও পাঞ্চরাত্রাদি, এই, 

বেদভ্রষ্টের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে । 

সতনংহিতার শিবমাহাত্মাথণ্ডে যে.--পূজা শক্তেঃ পরায়াস্ত? এইরূপ আরম্ভ 

করিয়। বল! হইয়াছে, 

"বৈদিকী তান্ত্রিকী চেতি ছিজেন্্রাস্তান্ত্রিকী তু সা। 
তান্ত্রিকন্তৈব নান্তস্য বৈদ্দিকী বৈদিকন্ত হি ॥১? 

পপ পাশপাশি 22 ৮০:০০ 

* অধ্যাজুরামায়ণে রামচন্দ্র ন্বক্ং যেরূপ তীহার নিজের উপাসনাপদ্ধতি বলিয়ছেন, সেইরূপ 

এাগবতের একাদশ স্বদ্ধে উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাহার নিজের উপাসনাপদ্ধতি 

বলিয়াছেন। এই উভয় উপাসনাপদ্ধতি তুল্য, কিছুই পার্থক্য নাই । ভিজ্ঞান্থগণ অধ্যাত্মবরামায়ণের 

বিদ্িদ্ধযা কাণ্ডের চতুর্থ সর্গের সহিত ভাগবতের একাদশ কদ্ধের সপ্তবিংশ অধ্যার মিলাইর়া পাঠ 
করিয়। দেখিতে পারেন। বেদশিরোভাগ রামতাপনী প্রভৃতি উপনিষদে রামের উপাসনা, এবং 

গোপালতাপনী গুভূতি উপনিষদে কৃষ্ণের উপাঁসন| বিহিত হইয়াছে। উপনিষংপ্রতিপাদিত 

গমোপাসন।র প্রয়োগ প্রণালী অগন্ত্যসংহিতা প্রভৃতি তন্ত্রে এবং কৃকোপাসনার প্রয়োগপ্রণালী 

গৌতমীয়তন্ত্র সনৎকুমারসংহিত। প্রভৃতি ওস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে । কাজেই ইহা বেদবহিভূতি নহে। 

ঈতএব বৈদিকের পরিত্যাজ্য হইতে পারে ন।। এই জন্যই ভাঙ্কররায় তন্ত্রশান্ত্রকে উপনিষৎকাগ্ডের 

শেষভৃতরূপে উল্লেখ করিয়্াছেন। 



১০৪ কৌলমার্গ-রহস্ত 

ইহার তাৎপর্য এই-স্বগৃহ্োক্ত উপনয়নাদি সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত মানবের 
নাম বৈদিক, আর তত্ত্রোক্ত দীক্ষাসংস্কতের নাম তান্ত্রিক। তান্ত্রিক বলিতেই 

বেদত্রষ্টকে বুঝায় না। বেদভ্রষ্টীর নাম তান্ত্রিক, এই মত পূর্বেই নিরস্ত হইয়াছে। 
এই বচনের দ্বারা উপনীত দ্বিজাতির বৈদিক ন্নান-পুজাদি এবং তন্ত্রোক্ত দীক্ষা- 

স্কৃতের তান্ত্রিক স্নান-পুজাদি বিহিত হইয়াছে। যাহাদের কেবল উপনয়ন 

হইয়াছে, তান্ত্রিক দীক্ষ৷ হয় নাই, তাঁহার! কেবল বৈদিক স্নান-পুজাদি করিবে। 

উপনয়নহীন শুদ্রাদি কেবল তান্ত্রিক ন্নান-পৃজাদি করিবে। যাহাদের উপনয়ন 

ও দীক্ষা উভয়ই হইয়াছে, তাহারা বৈদিক ও তান্ত্রিক, উভয় গ্নান-পুজাদিই 

করিবে; ইহাদের উভয় প্রকারে স্নান-পুজাদি করিবার পক্ষে বাধক প্রমাণ 
কিছুই নাই !* ত্রিপুরার্ণবতন্ত্রে এই কথাই স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে । যথা,__ 

“ত্রৈবর্ণিকৈর্বদিকাস্তে তান্ত্রিকং ক্রিয়তেহখিলম্।', 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ, এই দ্বিজাতিত্রয় বৈদ্দিক ক্রয়! করিয়!, পরে তান্তিক 

সমস্ত ক্রিয়া করিবে। অধ্যাত্মরামায়ণে লক্ষণের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরবামও “বেদ- 

তস্ত্রো পজ্ত্রেঃ? এই বাক্যের দ্বারা এই কথাই সংক্ষেপে বলিয়াছেন । অতএব 

শঁগণ অন্ত বচন-প্রমাণ অবলোকন ও তাহার মীমাংস। পর্য্যালোচন। ন| 
করিয়াই মোহবশতঃ “তান্ত্রিক সকল অনুষ্ঠানই বেদভ্রষ্টবিষয়ে* এইরূপ সিদ্ধান্ত 

করিয়। থাকেন, ইহ! তাহাদের ভ্রান্তিবিলাস মাত্র । 

পাঞ্চরাত্রাদি তন্্ বেদভুষ্টের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে, তাহা! বৈদিকের গ্রাহ 

নহে। যেহেতু স্থতসংহিতা, মুক্তিথণ্ডের_ 

“পাঞ্চরাত্রাদিতন্ত্রাণাৎ বেদমুলত্বমাস্তিকে | 

ন হি স্বতন্্রীস্তে তেন ভ্রীস্তিমূল। নিরূপণে ॥” 

এই বচনে এবং-_ 

“অত্যন্তগলিতানান্ত গ্রাণিনাং বেদমার্গতঃ | 

পাঞ্চরাত্রাদযো মার্গাঃ কালেনৈবোপকারকাঃ ॥” 
এ শী পি শিশসীশীটাটি শি শশী ৮ শপশীশ শশী 7৮ শান শি পাপী পপ বি 

* শ্রীধর স্বামীও ভাঁগবতের [ ১১৩৪৭ ] 

'“য আশু হৃদয়্রস্থিং নির্জহীযুঃ পরাত্মনঃ। 

বিধিনোপচরেদদেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্ 1) 

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় “চকারাৎ বৈদিকেন সহ সমুচ্চয়মীহ” এই উক্তির দ্বারা এক মানের 

গক্ষেই বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিক্নার অনুমোদন করিয়াছেন। 
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এই বচনে পাঞ্চরাত্রাদি তম্ত্ররে নামনির্দেশপুর্বক তাহাদের বেদমূলকত্ব 
অস্বীকৃত হইয়া, বেদত্রষ্ুপরত্ব ও বৈদিকের অগ্রাহ্ত্ব গ্রতিপাদিত হইয়াছে । 

এইরূপ কাপালতন্ত্রও বেদবাহ্ অর্থাৎ বৈদিকের অগ্রাহ্ । যথা অগন্ত্যসংহিতায়,-_ 

“পাঞ্চরাত্রে চ কাপালে তথা কালামুখেইপি চ। 

অধিকারে! বৈদিকানাং নাস্তি নাস্তি মুনীশ্বরাঃ ॥৮ 

অর্থ-হে মুনীশ্বরগণ! পাঞ্চরাত্রতত্ত্র কাপালতন্ত্র এবং কালামুখতন্ত্ে 
বৈদিকের অধিকার নাই ।&% | 

০ 

্ঈ ভ।স্কররায় সেতুবন্ধের [ বাঁমকেশ্বরতন্ত্রটাক। ] উপোৌদ্ঘাতে বলিয়াছেন,--ম্মৃতি, তন্ত্র ও 

পুরাণ বেদমূলক, অতএব ইহাদের প্রামাণ্য আছে। যে সক তন্ত্র বা পুরাণের একদেশ 

প্রত্যক্ষ শ্তিবিরুদ্ধ, বিরোধাধিকরণন্।য়ে যে পর্যন্ত তাহাদের মুলীভূত শ্রুতি পাওয়া! ন! যায়, 

তাবৎ তহুক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করিবে না, এইরূপে তাহাদের অগ্রামাণ্য। যে সকল পাশুপতবিশেষ 

এবং পাঞ্চরাব্রবিশেষ প্রভৃতি [ পশুপতবিশেষ-পাঞ্চরাত্রবিশেষাদীনি ] তন্ত্র সর্ধববাংশে বেদবিরুদ্ধ, 

সেই সকল তন্ত্র এই প্রকার ভূমিকায় [ প্রীবিষ্যার উপাস! বিষয়ে ভাস্কররায়কর্তৃক উক্ত যে 

ভূমিক! বল। হইয়াছে ] আরূঢ় অধিকারীর পক্ষে প্রমাণ নহে। পাপকর্মের দ্বার! শ্রোত স্মার্ত কর্ণ 

অধিকারহীন মানবের এই সকল তস্ত্রে অধিকার সী... . 

“পাঞ্চরাত্রং ভাগব্তং তথ। বৈখানসাঁভিধম্ । 

বেদতরষ্টান্ সমুদ্দিস্ত কমলাপতিরুক্তবাম্॥”, 

অর্থ--ভগবান্ বিষ বেদজরষ্টদিগের জন্য পাঞ্চরাত্র ভাগুৰত এবং বৈখানসশান্ত্র বলিয়াছেন। 

উক্ত কারণে এই বচনে কয়েকখান] মাত্র [ বৈষ্ণব ] তন্ত্রের পরিগণন উপপন্ন হয়। সেই হেতু- 

*শ্রুতিজষ্টং শ্রুতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তে ভয়ং গতঃ। 

ক্রমেণ শ্রুতি সিদ্ধনয্থং মনুষ্য্তস্ত্মা শ্রয়েৎ ॥” 

অর্থ- বেদজ্রষ্ট অথচ বেদপ্রোক্ত প্রায়শ্চিন্তে ভীরু মানব ক্রমে বেদ।ধিকার লাভ করিবার জগ্ 

তন্ত্র আশ্রয় করিবে) এই বচনে সামান্য তন্ত্র শব্দ তীতৃশ বিশেষতন্ত্রপর বুঝিতে হইবে। 
“গতুরসামঞ্রন্তাৎ” [ বেদীস্তদর্শন ] এই অধিকরণও তাদৃশ তস্ত্রপর। রান, কৃষ্ণ, নৃসিংহ, 

রুদ্র, পরশিব, হুন্দরী [শ্রীনিচ্য! ] প্রভৃতির উপাননাপ্রতিপাদক “অগন্ত্য” প্রভৃতি তস্ত্রের 

অপ্রামাণ্যাশঙ্কার অবকাশই নাই! যেহেতু ইহাদের মুলীভূতরূপে বেদশিরোভাগ রামতাপনী, 

গোঁপালতাপনী, নৃসিংহতাপনী, নুম্দরীতীপনী প্রভৃতি উপনিষৎসমূহ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হইতেছে ।” 

ভান্করের "পাশুপতবিশেষ-পাঞ্চরাত্রবিশেষাদীনি” 'এই উক্তিতে “বিশেষ” শবের উপাদান 

দ্বারা বুঝা যাইতেছে-_-“কাপাল” প্রভৃতি শৈবতত্ বেদবিরুদ্ধ, «“কামিক” প্রস্তুতি শৈবতস্ত্র বেদ- 

বিরুদ্ধ নহে। সমস্ত পাঞ্চরাত্রও বেদবিরুদ্ধ নহে । ন্মার্ভ ও তাস্ত্রিক বহু নিবদ্ধকার নারদপঞ্চরার, 

মহা কপিলপঞ্চরাত্র, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র প্রস্ভৃতি হইতে প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন; এইগুলি বেদবিরদ্ধ 
১৩ 
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এই সকল গ্রমাণের দ্বারা সকল তন্ত্র বেদবাহ্ নয়, কতকগুলি তন্ত্র বেদবাঁহ্, 

ইহাই নির্ণীত হুইল, কুমীরিল তট্রেরও ইন্াই অভিপ্রায় । .এই উদ্দেস্তেই তিনি 
হইলে ইহাদের বচন উদ্ধৃত করিতেন ন|। পঞ্চাত্রগুলি বৈফবতন্ত্। বৈকবদর্শনের মূলতিত্তি 
নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে নিছিত। এই জন্য রামানুজাচার্যের গুরু যামুনমুনি পঞ্চরাত্র তন্ত্রের 

প্রামাণা স্থাপন করিয়! “আগমপ্রামাণ্য” নামক গ্রন্থ লিখিয়! গরিয়াছেন। 

ভাস্কর সেতৃবন্ধে [১1১৪ ] আরও বলিয়াছেন,--“কপালং ভৈরবঞ্চেব” ইত্যাদি কৃর্পুরণ- 

বচনে যে সকল তন্ত্রের নাম দেখিতে পাওয়! যায়ঃ সেই সকল দেবীর প্রতি বিমুখ মানবগণের 
চিত্তমোহের শুস্থা প্রবৃত্ত হইয়াছে, অতএব এই সকল তন্ত্র উত্তম তন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হইতে 

পারে না। 

সেতুবন্ধ [ ১২২ ] আরও উক্ত হইয়াছে,_-তন্ত্র উপনিষদের শেষভূত, অতএব চতুংযষ্টিতত 
বোদতুলা শান্ত্র। যে শাসন করেঃ তাহার নাম শাস্ত্র, ইহ। বু[ৎপত্তিগ্ভ্য অর্থ। শাসন- প্রবর্তন- 

নিবর্তনরপ শবাভাবনা, ইহা ভগবতীর আজ্ঞ।। এই বিষয়ে উক্ত হইয়াছে,_ 
| « প্রবৃততিব্বা [নবৃত্তিবর্ব। নিত্যেন কৃতকেন ব1। 

পুংসাং যেনোপদিস্টেত তচ্ছান্ত্রমভিধীয়তে ॥৮ 

অর্থ--যে নিত্য বেদ ] অথব| কৃতক | পুরুষ প্রণীত স্মতিশান্ত্র প্রভৃতি ] কর্তৃক পুরুষের প্রবৃত্তি 

বা নিবৃদ্িপ্রদ্ট হয়, তাহার নাম শান্ত্র। “অমুক কর্ম করিবে” ইহ! প্রবৃত্তির উপদেশ, এবং 

করিবে না”; ইহ। নিবৃত্তির উপদেশ । 
বেদই মুখ্যরপে শান্ত্রপদঞ্ট্য । বাসদেবও “শান্ত্রযোনিত্বাং” | বেদাস্তদর্শন। ১1১৩] 

 “শাক্বদৃষ্্। তৃপদেশো বাঁমদেববৎ” [ বেদাস্তদর্শন, ১১1৩] এই সকল শৃত্রে বেদ অর্থেই শীস্ত্রশবের 

গুয়োগ করিয়াছেন। ব্যাকরণশান্ত্ ছন্দঃশান্্র প্রভৃতি বেদাঙ্গত্বরূপে, মানবধর্শাল্্র প্রভৃতি 

বেদার্থের অনুবাদ কত্বরূপে, এবং এই সকল শাস্ত্রের বাখ্যানগ্রস্থ অনার্ধ হইলেও তছুপষে গরিত্ব- 

রূপে শাস্ত্রপদবাচ্য, এই বিষয়ে কোন বিবাদ নাই। বেদের মত তন্ত্র স।ক্ষাৎ ভগবানের আজ্জা 

অথচ বেদমুলক ; তস্ত্রের শান্রত্ব এবং প্র।মাণ্য বিষয়ে কোন বিপ্রতিপত্তি হইতে পারে না! । ভগবান 

পরগুরামও বলিয়ছেন,_“পঞ্চান্নায়ান্ পরমার্থসারভূতান্ প্রণিনায়” । এইরূপ ব্যবস্থিত বিষয়ে 

সৌনদর্ধ্যলহরী ব্যাধ্যানে কেহ কেহ [ লক্ষ্মীধর ] প্রলাপ করিয়াছেন যে+--“এই চতুংষষটিত্ 

জবৈদিক, ইহা! প্রতারক ব! জ্রান্তের জল্পন। বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য” । কোন কোন তস্ত্রে যে 

কৌলধর্দের নিন্দ| দেখিতে পাওয়া যাঁয়, ভাহ। “নহি নিন্দা” স্যায়ে সেই সেই তন্ত্রের স্তুতিমাত্র । তাঃ। 

না হইলে,_ 

£পণুশান্ত্রীণি সর্ধাণি ময়ৈব ফধিতানি হি। 

মুত্বান্তরস্ত সম্প্রাপা মোহনায় দুরাত্মনাম্॥ 

মহাপাপবশান্ন,ণাং তেষু বাঞ্চাভিজারতে। 

তেষাং হি সদগতিনণস্তি কল্পকোটিশতৈরপি ॥৮ 

অর্থ আমি [ শিব ?'তি্মুর্তি পরিগ্রহ করিয়। ছুরাস্মদিগ্নের মোহের জন্য সমস্ত গণ্শারঃ 
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তন্ত্রের মধ্যে কেবলমান্ত পাঞ্চরাত্র তন্ত্রেরই নাম করিগ্াছেন, নস, কোন, তান্ত্র। 

নাম করেন নাই। পাঞ্চরাত্রতন্ত্রেই বেদবিরুদ্ধ ও স্থৃতিবিরুদ্ধ অনেক ধর্ম দেখিতে 

পাওয়া যায়। বৌদ্ধাদিতত্ত্রের মত শাক্তাদিতন্ত্রে বেদ বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান কিঞিন্মান্র & 
উপলব্ধ হয় ন1। 

সুতসংহিত! ও ব্রন্ষগীতাম “বেদমার্গমিরং সুক্ত 1,” “বিন! বেছেন, জন্ত,নাং”, 

ইত্যার্দি বচনে “মুক্ত, 1” ও “কিনা” পদের প্রয়োগ আছে । অতএব যে বিজ. 

বৈদিক মার্গ সর্বথ! পরিত্যাগ করিয়া কেবল তান্ত্রিক মার্গ আশ্ররর করে. এই 

বচনের দ্বারা ভাহারই নিন্দা কর! হইয়াছে। 

পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে পূর্বোক্ত অগ্রিপুরাঁণবচন ও পক্সপুরাণবচনস্থ ' তন্ত্রশব 

তাদুশ বেদবাহতন্ত্রবিশেষপর বুঝিতে হইবে । 

কুমারিল ভট্ট তাহার উক্তিতে যোগশান্ত্রেরও 'প্রামাণ্য নিবন্ত করিয়াছেন, 
তাহা৷ বিষয়ান্তর, প্রস্তাবিত বিষে তাহার উপযোগিতা নাই, গ্রস্থও বিস্তৃত হইয়া 

গড়ে, এই জন্ত তাহার মীমাংসা লিখিত হইল না, স্ধীগণ তাহার বিচার 

করিবেন। | 

ভষ্টপাদের উক্তি অপেক্ষা পুরাণ ও তন্ত্রের উক্তির,ধোমাণা আঁ ২ 

প্রমাণবলে ভর্বল প্রমাণের সক্কোচ যুক্তিযুক্ত । যে অধিকরণে তন্ত্রবার্িকে তত্র 

অপ্রামাণ্য উক্ত হইয়াছে, সেই অধিকরণেই ভট্টপাদ বন্গিয়াছেন,__-“অষ্ট।চত্বারিং- 

দর্যাণি ব্রাঙ্মণে। ব্রহ্মচর্য্যং চরে” এই স্থৃতিবাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণের আটচল্লিশ 

বংসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রন্ধচর্য্যের বিধান করা হইয়াছে, আবার “জাতপুত্রঃ 

রুষ্ণকেশোহঘ্লীনাদধীত” এই শ্রতিবাক্যের দ্বারা জাতপুত্র কৃষ্ণকেশ ব্রাহ্মণের 

অগ্ন্যাধান বিহিত হইয়াছে। আটচন্লিশ বংসর ব্রহ্গচর্য্য প্রতিপালন, তাহার পর 

বিবাহ, তাহার পর পুব্রোৎপার্দন করিলে কৃষ্ণকেশত্ব বজায় রাখিয়! ব্রাহ্মণের 

অগ্রযাধান সম্ভব হয় না, অতএব শ্রুতি ও স্বৃতির বিরোধ হয়। এই স্থলে প্ররূর 

শরতিপ্রমাণ অনুসারে ভ্র্বল স্বতিবাকোর সঙ্কোচ করিয়া আটচল্লিধ, রৎযর 

্হ্মচ্ধ্য অন্ধা্দির সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। যেহেতু অন্ধাদির নিবাহার্দিতে 
অধিকার নাই। ছূর্বল প্রমীণের সঙ্কোচ স্বীকার না করিলে ভট্রপাদকর্তৃক 

প্রতিপাদিত এই বিষষেরই সঙ্গতি হয় না। অন্তএব শাক্ত-গাণপাত্য প্রভৃতি 

বলিয়াছি। মহাপাপবশতঃ যাহাদের সেই সকল পশুশান্ত্রে বৃত্তি হয়, শতকোটি কল্পেও তাহাদের 
সদ্গতি হয় না। 

কৌলপ্রকরণস্থ এই সকল শত শত শিববাক্যের ফিরে দজতি হইতে পারে? 



১০৮ কৌলমার্গ-রহন্ত 

অন্ত্রপ্রতিপাদিত কর্খে বৈদ্দিকের অধিকার আছে, ইহা ভট্রপাদেরও অভি প্রান; 
ইহ] পূর্ববযুক্তির দ্বার সিদ্ধ হইল। ইহার দ্বার ভট্টোজিদীক্ষিতলিখি ত তন্ত্র 

প্রামাণ্যখগ্ডনও পরাহত হইল । * 

তন্ত্রপ্রামাণ্যবিষয়ে পুরাণবচনসমূহের ব্যবস্থাও উক্ত হইয়াছে । লোভবশতঃ 
পঞ্চমকারসেবনবিধায়ক অন্ত্রশান্ত্র প্রণীত হইয়াছে, এই আপত্তির উত্তরে বল! 

যাইতেছে-_মাংস ও মদ্য সম্বন্ধে যজ্ঞে পণ্ুহিংসাবিধায়ক ““অগ্নিসোমীয়ং 
পশ্ডমালভেত” এই শ্রুতি এবং সৌব্রামণীষাগে ““সুরাগ্রহা গৃহ্ন্তে” এই শ্রুতির 

সম্বন্ধেও লোভমুলত্ব কল্পনা! করিতে হয়। যদি বেদবাক্যের লোভমূলত্ব পরিহার- 

পুর্ববক বৈধত্ব প্রতিপাদিত হয়, তবে তন্ত্রবাক্য সম্বন্ধেও তাহাই হইবে ।1 

যে কোন শান্ত্রসম্বন্ধেই “ইহা প্রমাণ” এইরূপ শ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া, সেই 

শাস্ত্রের গ্রামাণ্য স্থাপন করিতে ব্রহ্মাও সমর্থ হইতে পারেন ন1। পুর্বসংস্কারবশতঃ 

বৈদিকগণের অন্তঃকরণে প্রথমে "বেদ প্রমাণ” এইরূপ শ্রদ্ধা! স্বভাবতই উৎপন্ন 
হয়। পরে বেদের অবিরুদ্ধ ও বেদমূলক শাস্ত্রের প্রামাণ্য এবং বেদবিরুদ্ধ 

শান্ত্রের অপ্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। পূর্বসংস্কারজনিত শ্রদ্ধাই প্রধানতঃ এই প্রামাণ্য 
অপ্রামা পতনের জনক | বৌধায়নসথপ্র আপস্তত্বসথত্র যেমন তৈত্তিরীয় শাখার 

* নিদ্ধাস্তকৌমুদীকার ভট্টোন্সিদীক্ষিত তন্ত্রের অপ্রামাণা স্থাপন করিয়! একখানি গ্রন্থ লিখিয়া 

গিয়াছিলেন, তাহ! কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন আর পাওয়া যায় না। প্রবদ্ধান্তরে তাহার 

গ্রন্থের আোচন। করিতে ইচ্ছ। আছে। ভ্টোজিদীক্ষিতের গুরু অগ্যয়দীক্ষিতও ত্রিপুরামহোপ- 

নিষদের ব্যাখ্যার কৌলমার্গের উপর কটাক্ষ করিয়! গিয়াছেন। 

++ নৃসিংহ্ ঠন্ধুর তারাভক্তিন্ধার্ণবে | ধষ্ঠ তরঙ্গে ] এই সম্বন্ধে বু আলোচন। করিয়াছেন, 

তাহার সারমর্্দ এই-_পঞ্চমকারসেবনপ্রতিপা্দক শাস্ত্র শ্রুতি-স্মতি-লোকবিরুদ্ধ, অতএব তাহ 
অপ্রমাণ; এইরূপ পূর্ববপক্ষ উত্থাপন করিয়।, তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, _সৌত্রামণী বাঁজপের 

প্রভৃতি বজ্ে হুরাপান বিহিত হইয়াছে, ছান্দোগ্যে।পনিষৎ প্রভভৃতিতে বামদেব্য উপাসনায় পরকলত্র- 

গ্রমন এবং আখলায়নভাষ্যে ত্রঙ্গচারি-পুংশ্চলীসংযোগ প্রতিপাদিত-হইয়াছে। দ্বিজগণ যজ্জের 

হবিঃশেষ হুর! ও মাংস সেবন করিয়! থাকেন। অতঠব ইহ। শ্রুতি-স্মতি-লোকবিরুদ্ধ নহে। 

কাশীখণ্ডের-_ 
“মহাশ্মশানেধু নিশ! ভূয়ন্তটোহগ্যতিবাহিতাঃ।৮ 

এই দমনবাক্যে এবং মহাতারতে র-. 

“এয এব শ্বশানেযু দেবো! বসতি নির্দ'হন্। 
যজস্তে তং জনাস্তাত্র বীরস্থাননিষেবিনঃ1+ 

এই বাক্যে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 



পরগুরাম-কল্পসূত্র ১৬৪ 

শেষতৃত, সেইরূপ শ্রীবিস্তাগ্রতিপাদক তন্ত্ররকলও স্ুন্দরীতাপনী উপনিষৎ, 
ভাবনোপনিষৎ, কৌলোপনিষৎ প্রভৃতির শেষভুত এবং তাহাদের ব্যাখ্যান- 
স্বরূপ। অতএব এই সকল তন্ত্র স্বকপোলকল্পিত নহে, বেদমূলক। অতএব 

বেদব্যাখ্যানম্বরূপ এই সকল তন্ত্র বৈদিকগণ নিঃসন্দেছে গ্রহণ করিতে পারেন । 

পঞ্চমকারসেবনও ষে বেদবিরুদ্ধ নহে, তাহা পরে বল! হইবে। | 

শ্রীবিদ্তোপাসনা প্রতিপাদক তন্ত্র বৈদিকের গ্রাহা হইলেও সকল বৈদ্দিকের 

তাহাতে অধিকার নাই । যেমন ব্রদ্গন্ব্প উপনিষদ্ভাগরূপ-বেদপ্রতিপাস্ত 

হইলেও ব্রহ্ম স্বরূপ জিজ্ঞাসায় সকল বৈদিকের অধিকার নাই, কেবলমাত্র সাধন- 

চতুষ্ট়পম্পন্প নৈদিকেরই অধিকার, সেইরূপ ইনাতেও কোন কোন বিশিষ্ট 
বৈদ্দিকের অধিকার । 

উপনয়নের পরে ব্রাঙ্মণের প্রথম ভূমিকা স্বাধ্যায় অধ্যয়ন । তাহার পর 

'স্থাথুরয়ং ভারহারঃ কিলাভৃৎ” এই বাক্যে ন্মনর্থজ্ঞের নিন্দ! এবং "যোহর্থজ্ব ইৎ 

সকলং ভদ্রমন্স,তে”” এই বাক্যে অর্থজ্ঞানের ফল শ্রবণ করিয়! বেদার্থজ্ঞান লাভের, 
জন্য কাব্য, নিগম,নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও পুর্বমীমাংস! অধ্যয়ন করিয়! বেদার্থ অবগত 

হইবে। বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল অর্থজ্ঞা িিতার্থতা 

লাভ হইতে পারে না, ইহ “ন জ্ঞানমাজ্রেণ কৃতার্থত[মিয়াৎ” এই স্বতিবাক্যে 

অবগত হইয়া, শনুষ্ান-ভূমিকায় আরোহণ করত বহু জন্ম পর্যন্ত নিখিল স্মৃতি- 

শ্রতিবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার দ্বার! চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়। চিত্ত এই 

গ্রকার পরিস্তদ্ধ হইলে সংসারে আসক্তি শিথিল হয় অথচ সম্পূর্ণ অনাসক্তিও 
লাভ হয় না। এই অবস্থায় মানব ভক্তিভূমিকায় আরোহুণের যোগ্যতা লাভ 

করে। এই বিষয়ে ভাগবতে [ ১১২০।৮ ] উক্ত হুইয়াছে,--. 

« ন নির্বিিপ্নো! ন চাসক্ে। ভক্তিযোগোহন্ত সিদ্ধিদঃ 1৮ 

যে নির্কিপ্ন অর্থাৎ সংসারে আসক্তিশুন্ত নয় অথচ অতাস্ত আপক্তকও নয়, 
তাহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ । এই প্রকার ভক্তিভূমিকায় আরোহণ ন! 

করিলে কখনও পরম পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না। এই বিষয়ে ভাগবতে 

[ ৩২৫1৩৩ ] উক্ত হইয়াছে, 

“অনিমিত! ভগবতি ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী । 

জরয়ত্যাণ্ড যা কোশৎ নিগীর্ণমনলে! যথ1 ॥৮ 

অর্থ-_অন্নি যেমন ভুক্ত পদার্থকে জীর্ণ করে, সেইরূপ যে ভক্তি কোশ অর্থাৎ 
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_লিজশরীরকে জীর্ণ করে, তগবদ্ধিষয়ে দেই অনিমিত্ত! ভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও 

 গ্রবীরসী | 

নৈয়ায়িকগণ বলেন,--অনাহার্ধ্য অর্থাৎ যাহাকে আহরণ করিয়া আনিতে 

. হয় না, এমন শ্বাভাবিক আরাধ্যত্বপ্রকারক জ্ঞানবিশেষের নাম ভক্তি | 

পৌরাণিকগণ বলেন,_-ভগবদবিষয়ে তদাকাররূপে পরিণত অত্তঃকরণবৃত্তির 
নাম ভক্তি। তাহাতে প্রমাণ এই, 

“যা গ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপার়িনী। 

স্বামন্থুম্মরতঃ স £ম হদয়ান্মাপসর্গভু ॥” 

অর্থ--বিবেকরহিত মাঁনবদিগের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ষে অনপায়িনী গ্রীতি 

হয়, তোমাকে সর্বদা স্ররণ করিয়া আমার সেই গ্রীতির উদয় হইয়াছে । আমার 

অস্তঃকরণ হইতে দেই প্রীতি যেন দূর হয় না। প্রহলাদ এই বাক্যের দ্বারা ভগবদ্- 

বিষয়ে গ্রীতি প্রার্থনা করিয়াছেন । ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন, 

“ভক্িম্ময়ি তবাস্তোব ভূয়োইপোবৎ ভবিষ্যতি |” 

৮মাঁতে তোমার ভক্তি আছেই, পরেও তোমার এইরূপ ভক্তিই হইবে। 
প্রহলাদের প্রার্থনা--মামি তোমাকে সর্বদ| ম্মরণ করিয়া, এই স্মরণজন্ত অক্ষয় 

গ্রীতি অস্কুভব করিতেছি, ইহা যেন আমার চিন্তকে পরিত]াগ না করে। কারণ, 

ভগবংস্থতি । কার্যয--জক্ষয় প্রীতি । কারণ ব্মান' থাকিলে কার্ধ্য হইবেই। 

অতএব নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎস্থতিই প্রহল।দের প্রার্থিত বিষয় । ইহার উত্তরে 

ভগবান্ বলিয়াছেন,_তোমার ভক্তি আছেই, পরেও হইবে। 'প্রহ্লাদ প্রার্থন। 

করিলেন-- নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎস্থতি, ভগবান্ দান করিলেন -ভক্তি। নিরবচ্ছিন্ন 

ভগবৎস্থতি ও ভ্ক্তি এক পদার্থ না হইলে ভগবান্ এইরূপ বলিতেন না, কেহ 
ঘট প্রর্থনা করিলে তাহাকে পট দেওয়া হয় না। অতএব ইহার দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন 
ধারারূপে অবস্থিত ভগবৎস্থাতিই ভক্তি, ইহা ভ্ানা যাইতেছে। এই ভগবংস্থতি 

বা ভক্তি নিকুপাধিকী প্রীতি নামেও ব্যবহৃত হয়। 

“ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।* 

এই বাক্যেও ভগবান্ অথণ্ড ভগবৎস্থৃতি, অর্থেই অবাতিচারিণী ভক্কির উল্লেখ 
করিয়াছেন। এই মতই যুক্তিপঙ্গত। শ্রীমস্তাগবতেও এই কগাই উক্ত হুইয়াছে। 
হখণ,-" 



পরশুয়াম-কয়স্থর ৯১৬. 

“দেবানাং গুণলিঞ্জানামানুশ্রবিককর্মণাম্। 

সন্ব এবৈকমনসো! বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা। 

ভক্তিরাগবতী সৈব”* 
অর্থ__যাহার মন একরপ অর্থাৎ তগবান্ হইতে যাহার মন বিচ্যুত হয় না, 

এতাদবশ পুরুষের বৈদিককর্মপরায়ণ বিষয়গ্রাহী ইন্ত্ি্গণের যে ভগবদ্বিষয়ে 
কামনাশূন্ত স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহার নাম ভক্তি । 

ইহার দ্বারা ভক্তিবিষয়ে বৈদিক কর্ধই প্রযোজক, ইহা সূচিত হইয়াছে। 

অতএব ভগবদাকার! মনোবৃত্তিই ভক্তি, ইহা পিদ্ধ হইল। মহর্ষি শাত্ডিল্যও 

ভাগবতে এই বাক্টি এই ভাবে আছে,- 

“দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককন্রণাম্। 

সত্ব এবৈকমনসো! বৃত্তিঃ ্বাতাবিকী তু যা 
অনিমিত্া ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধেগগরীয়সী। 

জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলে! যথ| 1% [ ভাগবত ৩1২৫১২ ৩৩ ] 

“গুণ বিষয়! লিঙ্গান্তে জঞাযপ্তে যেঃ তেষাং দেবানাং স্যোতনাত্মকানাম্ ইন্্রিকাপাং তদধিষ্ঠাত্ণাং 

বা সব্বে সত্বমূর্ভোৌ। হরাবেব য| বৃত্বিঃ, স| ভক্ভিঃ সিদ্ধেঃ মুক্তেরপি গরীয়সী িিরেণা হয়ঃ | 

কথভভূতা? অনিমিত্ত! নিক্ষামা, হ্বাভাবিকী মধত্বসিদ্ধা। তেযাঁম্ এবংবিধবৃত্তো। ১ 

উচ্চারণম্ অন্ুঙ্রগনতে ইতি অনুশ্রবো বেদঃ, তদ্বিহিতম্ আনুশ্রবিঞং, তদেব কর্ম যেষাম। অতএব 

একরূপম্ অবিকৃতং মনে যন্ত পুংসঃ শুদ্ধসত্বস্ত ইত্যর্ঘঃ। [ প্রীধর স্বামী ]। ইহ! ব্বমাতা দেবহৃতির: 

প্রতি কপিলের উক্তি। 

1 ইহার তাৎপর্ধ্য এই--এঁহিকসর্ব্বন্ব সাধারণ মানবের ইন্জিয়সমূহ এঁহিক শ্রীতিস।ধন বিষয়- 

সকল গ্রহণ করে। শ্রীতি মানমিক ব্যাপার ; মন ইন্জ্রিয়ের রাজ! ; ইন্ড্িয়গণ মনের অনুচর। মন 

যাহাতে শ্রীতিলাভ করে, ইন্দ্রিয়গণ তাহাই মনের নিকট উপস্থিত করে। দেহাত্ববাদ শিখিল হই! 

আত্মরর পরলোক গমন বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান হইলে, তখন আর এঁহিক শ্রীতিসাধন বিষয়মকল মনে 

সম্যক শ্ীতি জন্ম ইতে পারে না । মন তখন পারত্রিক সুখ কামনায় ব্যাকুল হয়। এই অবস্থায় 

পারত্রিক স্বর্গাদি সথপ্রদ শ্রুতিশ্মতিবিহিত কর্মকাণ্ডে মনের প্রবৃত্তি হয়ঃ মন তখন এই সকল 

কর্ম করিয়াই পরম শ্রীতি অনুভব করে, মনের অনুচর ইন্ডিয়গণও তখন এই সকল কর্মে ব্যাপৃত 

হয়। এই সকল শ্রুতিম্মতিবিহিত কর নিরস্তর দীর্ঘকাল করিলে মনে সত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, মন 

নির্ঘল হয়ঃ তখন পারন্রিক ব্বর্গাদিন্বখেরও নশ্বরত1 চিন্ত! করিয়া! তাহ! হইতেও মন নিবৃত্ত হয়। 

এই মময়ে ভগবান্ অর্থাৎ সগ্ণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়, এই আকর্ষপ- 
বশতঃ ভগবানের প্রতি মনের একতানত। হয়, অর্থাৎ মন তখন নিরস্তর সর্ব্বদাই 'ভগবানের 

চিন্ত। করিয়া থাকে, এবং তাঁহাতেই প্রীতি অনুভব করে। এইরূপ অনুক্ষণ ভগবদ্িত্তায় 
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“অথাতো! ভক্জিজিজ্ঞাসা,” "স। পরানুরকিরীশ্বরে” [ শাগ্ডিল্যস্থত্র, ১১১২ ] 

এই হত্রদ্বয়ের দ্বারা ভক্তির লক্ষণ এইরূপই নির্দেশ করিয়াছেন । * 

মন ভগবানের আকার গাপ্ত হয়, অর্থাৎ মনে পর্ববদ।ই ভগবানের রূপ ভাসমান থাকে ৷ ইত্যাকার 

ভগবচ্চিন্তায় কোন কামন! থাকে ন!, অর্থাৎ ভগব।ন্ “আমাকে সুখী করুন” “আমাকে ধন 

প্রদ্দধান করুন,” “আমাকে রোগমুক্ত করুন” ইত্যাদি প্রকার কোন কামন! থাকে না, ভগবানকে 

ধ্যান করিয়। অপূর্ধব প্রীতি অনুভব করে বলিয়াই তাহা1! করিয়! থাকে; এইরূপ মানসিক বৃত্তির 

কোন নিমিত্ত নাই বলিয়! তাহ! অনিমিত্তা, এবং যত্তভির স্বতঃই, উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহ। 

স্বাভাবিকী। মনের অনুচর ইন্রিয়গণও তখন প্রভুর আদেশে তদনুরূপ কার্য্য করিয়! থাকে, জিহব। 

ভগবন্ন'ম কীর্তন, কর্ণ ভগবৎকথ| শ্রবণ, চক্ষুঃ ভগবদরূপদর্শন হস্ত ভগবন্মন্দির মার্নাদি, পদ 

ভগবন্মন্দির গমনাদি কার্ষো ব্যাপূত হয়। মনের বৃত্তি অনিমিত্ব। ও শ্বাভ।বিকী বলিয়া ইন্দ্রিয়গণের 

বৃত্তিও অনিমিত্তা এবং স্বাভাবিকী । মন ও ইন্ড্িয়গণের এই প্রকার বৃত্তি বা বৃত্তিজগ্ত শ্রীতিই 

ভক্তি। সেবার্থক ভজ ধাতু হইতে ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভগবদ্বিষয়িণী ইন্তরিয়বৃত্তি- 
রূপ সেবাই ভক্তি । এইবরপ বৃত্তিই শ্রীতিরূপে পরিণত হয়। এইজন্য এতাদৃশ বৃত্তি, শ্রীতি, 

সেব! ও ভক্তি তুল্যার্থক। এই শ্রীতিই বৈষণবশাস্ত্রে প্রেম নামে অভিহিত হইয়াছে । সপ 
ঈশ্বরের বনুরূপ, যাহার যে রূপ .উপান্ত, তাহার সেই রূপের প্রতিই এই প্রকার বৃত্তি বা শ্রীতির 

সংসারে অত্যন্ত আসক্তি থাকিলে ভগবদ্বিষয়ে এই প্রকার মনোবৃত্তির উদয় 

জামিন ভক্তিভূমিকায় দ্বৈতোকারে উপান্ত উপাসক ভাব বর্তমান থাকে, কাজেই 
নিপুণ ব্রক্মবিষয়ে জ্ঞানজনক স্পূর্ণ বৈরাগ্যেরও উদয় হয় না। এই জন্যই ভাগবতে উত্ত 

হইয়াছে -“ন নির্দ্বিগনে। ন চাঁসন্তো ভক্তিযৌগোহস্ত সিদ্ধিদ:”। এই প্রকার ভক্তি জ্ঞানের 

জননী; প্রথম অবস্থায় সন্তানের উপলালনই মাতার কর্তব্য, এই জন্য জ্ঞানের শৈশব অবস্থায় 

ভক্তি বর্তমান থাকে; জ্ঞান প্রো হইলে মাতার কর্তব্য শেষ হয়) তখন ভক্তি অন্তর্দান করে। 

এই অবস্থায় “শিবোইহম্্” জীব শিব হইয়! যায়, উপান্ত-উপাসক ভাব দুর হয়; কাজেই ভক্তি 

থাকিতে পারে না। কৌলসাধক পরাশক্তি বিষয়ে এই প্রকাঁর ভক্তির দ্বারাই কৌলজ্ঞান লাত 
করিতে পারেন, অন্য উপায়ে নহে। 

* £*স1 পরানুরভিতরীশ্বরে” এ শীতিলাহ্থত্রের ছই প্রকার ব্যাধ্য। প্রচলিত আছে। এক 

পক্ষের মতে ''পরা” শব “অনুরক্তি” ইহার বিশেষণ, অপর পক্ষ বলেন-_-"«পরা” শব “সা” 

এই তৎশব্ধের ছারা পরামুষ্ট “ভক্তি” ইহার বিশেষণ । প্রথম পক্ষের মতে অর্থ-_ঈশ্বর বিষয়ে 

পরম অন্ুরাগের নাম ভক্তি। অপর পক্ষের মতে অর্থ--ঈশ্বর বিষয়ে অনুরাগরবিশেষের নাম 

পর! ভক্তি। শ।গ্িলামুত্রের ভাষ্যকার ভবদেব ভট্ট দ্বিতীয় ব্যাথ্য। করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন,_ 
“অনুরক্তিশ্চ শ্রীতি-প্রেম-প্রণয়াদিপর্যায়কো ইনুরাগঃ, তথ চ ঈশ্বরবিষয়কো হনুরাগঃ পরা ভতি- 

রিতি পধ্যবঝসিতম্। বদ্ধ! অনুরক্তিঃ তক্তিঃ স। চ ঈশ্বরবিধয়! পরা সর্ধাতঃ শ্রেষ্ঠ! তত্তুদনেকফলবন্ধাং 

ইত্যর্ঘ:।” অন্ুরক্তির অপর নাম প্রীতি, প্রেম, প্রণয় ও অস্থরাগ। ঈশ্বরবিষয়ক অন্ুরাগের 
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' মানব এতারদশ ভক্তিভূমিকায় আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে উপান্ত 
দেবতার উপাসনা করিতে হইবে । ভগবানের উদ্দেশে নিফামভাবে সর্বববস্ত- 
ত্যাগ, ভগবৎকথাশ্রবণ, ভগবানের মন্ত্রপ, ভগবানের নাঁমকীর্তন, স্তোক্র- 
পাঠ, ইত্যাদি ব্যাপারের নাম উপাঁসনা*। এই প্রকার উপাঁননাই ভক্তির 

নাম পরাভভি। অথবা ভক্তির নামই অনুরজি; ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই পরা ব| শ্রেঠা ভক্তি। 
তক্তি দ্বিঝিম-পর! ও অপর|। পর! ভক্তির নাম মুখা। ভক্তি, অপরা ভক্তির নাম গৌগী তক্তি। 
জ্ঞান যেমন বন্ধের অপেক্ষা! করে না, সেইরূপ গরা ভক্তিও কৃতি অর্থাৎ যত্বের অপেক্ষা! করে না, 
এই হেতু পরাভজ্তি, ক্রিয়ান্মরূপ| নহে । যধা-_«ন ক্রিয়া, কৃত্যনপেক্ষণাৎ জ্ঞানবৎ” [ শার্ডিল্য- 

সুত্র, ১১1৭ ]| উপান্তদেবতার রূপ চিন্তা? নাঁম ম্মরণ, গুণ কীর্তন ও শ্রবণ করিয়! মনে 

অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয় বলিয়াই ভক্ত তাহ! করিয়া থাকে, চেষ্টা করিয়া মনকে এরূপ চিন্তা 

প্রভৃতিতে নিয়োজিত করিতে হয় না। এই প্রকার অনুরাগের নাম পরা ভক্তি। বহু জন্ম- 

পরল্পর৷ তপন্ত।ঃ বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান প্রস্ভৃতি সংকার্যের অনুষ্ঠান করিলে গুভাদৃষ্টের পরিপাঁক- 

নিবন্ধন উপ্ধুন্ত দেবতার প্রতি এইপ্রকার জনুরাগের উদয় হয়। অপরা বা গৌনী ভক্তি 
ক্রিয্নারূপ1। এই বিষয়ে [ সৌভাগাভাক্করে ৫৯ পৃঃ ধৃত ] গরুড়পুরাণে উক্ত হুইয়াছে,_ 

“তজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্তিতঃ | 

তল্মাৎ সেব! বুধৈঃ প্রোস্ত। ভক্তিসাধনভূয়সী ॥” ডং 

অর্থ-_সেবার্থক ভজ ধাতু হইতে ভক্তিশব নিষ্ন্ন হইয়াছে, অতএব সেবাই ভর্তি 

সাঁধন। সেব। কৃতি বাঁ প্রত্ববিশেষ। উপাস্ত দেবতার পূজ। এবং তদঙ্গরূপে দেবগৃহমার্জন, 

পুষ্পাহরণাদি, নামকীর্তন, স্তবপাঁঠ, জপ প্রভৃতিই সেবা, এই সেব! ক্রিয়্াবিশেষ। অনুরাগ না 

জন্সিলে সেবাও হইতে পারে না, উপান্ত দেবতার প্রতি অনুরাগ জগ্মে বলিযই তাহার সেবার 

প্রবৃত্তি হয়; এই অনুরাগ ক্ষণিক এবং লঘু$ এই অনুরাগে কামন! থাকে, এই জন্ক এই প্রকার 
অনুরাগ পরাভক্তি হইতে পারে না, কামনাশূন্ত একতাঁন অনুরাগই পরাভক্ি। অপর ভক্তির চরম 

অবস্থায় জ্ঞান, এবং জ্ঞীনের চরম অবস্থায় মুক্তিলাভ হয়| ভক্তির দ্বার উপান্তদেবতার সালোক্য 

অর্থাৎ তিনি যে লোকে অবস্থান করেন, মৃতার পরে সেই জোঁকে বাস এবং সারপ্য অর্থাৎ 
উপান্তদেবতার যে রূপ, সেই রাপপ্রান্তি পধ্যপ্ত হইতে পারে। দ্বিতীয় পক্ষ বলেন- ঈশ্বরের প্রতি 

গরম অনুরাগের নাম ভক্তি। অনুরাগ যখন চরম অবস্থায় উপস্থিত হইবে, তখনই তাহা ভক্তি- 
গদবাচ্য হইতে পারে, গৌণী ভক্তি ভকিপদবাচয হইতে পারে না, কাজেই লক্ষণে অব্যাপ্ডিদোষ হয় 

বলিয়! “পরা” এই পদ ভক্তিরই বিশেষণ হইবে। প্রথম পক্ষ বলেন--গৌণী ভক্তি প্রকৃত 
ভক্তি নহে, ভক্তির আভাস, লক্ষণা'র দবার। এই অর্থে ভক্তি পদের প্রয়োগ হয়। [ জিজ্ঞানুগণের 
শাগ্ডিল্যনুত্র, ভবদেবভাব্য ভরষ্টব্য ]। 

* “উপ” উপসর্গমযোগে "জাম" ধাতু হইতে /উপাসনঠঃ পদ দিদ্ধ হইযাছে। উপ 
উপনর্গের অর্থ সমীপে, আম ধাতুর অর্থ .অবস্থান। যে ক্রিয়ার দ্বারা ভগবৎসমীগে অবস্থান 

১১ 
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কারণ বলিয়! গ্রীমন্তাগবতে [ ১১শ স্বন্ধ, ১৯শ অধ্যায়ে ] উক্ত হইয়াছে। যথা, 

“পুনশ্চ কথরিষ্যামি মন্তক্তেঃ কারণং পরম্ ॥ 

: শ্রদ্ধাহমৃতকথায়াং মে শঙ্বন্মদন্গুকীর্তনম্। ” 

: পরিনিষ্ঠা চ পুজায়াং স্ততিভিঃ স্তবনৎ মম ॥ 
আদরঃ পরিচর্য্যায়াধ সর্বাঙগৈরভিবন্দনম্। 
[ মন্তজপুজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ 
মদর্থেঘ্জচেষ্টা চ বচস! মদ্গুণেরণম্ । 

মধ্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ববকামবিবর্জনম্ ॥ ] * 

মদর্থেত্থপরিত্যাগো ভোগন্ত চ সুখস্ত চ। 

ইষ্টং দত্বং হুতং জগ্তুং মদর্থৎ যদ্ব্রতং তপঃ ॥ 
' এবং ধর্শৈর্শনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্। ্ 

ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোহন্তোহর্ধোহ্তাবশিষ্যতে ॥ [ ১৯২৪ ] 

অর্থ--[ ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন ] হে উদ্ধব! পুনশ্চ আমীর ভক্তির 
কারণ ব্লতেছি। অমৃততুল্য .আমার কথায় সর্ব! শ্রদ্ধা, সর্বদা আমার 

“ার্ভন, আমার পুজায় পরিনিষ্ঠা, স্তোত্রসমূছের দ্বার। আমার স্তব, 
. . পরিচর্যার আদর, সর্বাঙ্ের দ্বারা অর্থাং দওবৎ আমার প্রণাম, 

[ আমার ভক্তের প্রতি বিশেষরূপ অর্চনা, সর্বপ্রাণীতেই আমি বিরাজমান, 

এইরূপ বুদ্ধি, আমার জন্ত শরীরের দ্বারা লৌকিক ব্যাপার, বাক্যের দ্বার! 
আমার গুণকীর্তন, আমাতে চিত্তসমর্পণ, সকল কামন! পরিত্যাগ, ] আমার 

পূজার জন্ত অর্থব্যয়, আমার জন্য স্বীয় ভোগ্য বস্ত ও স্থখসাধন বস্তর পরিত্যাগ, 

আমার উদ্দেশে যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ত্রত ও তপন্তা, এই সকল ধর্থের দ্বার! 

ঘে মানব আমাতে আত্মনিবেদন করে, তাহার অস্তঃকরণে আমার প্রতি ভক্তির 

উদয় হয়। যাহার চিত্তে এই প্রকার ভক্তির উদয় হয়, তাহার আর প্রার্থিত 

বন্ত কি অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ এই ভক্তির দ্বারা সে সমস্তই লাভ করিতে পারে। 

সেতুবন্ধে [ ৪পৃঃ, উপোদ্ঘাত ] ভাস্কররায় ৫ ভক্তির সাধনরূপে উপাসন! 

বিষয়ে. বলিয়াছেন,_“ভক্তি ছুইপ্রকার, গৌণী ও মুখ্যা। সণ ব্রঙ্গের ধ্যান, 
রি 

অর্থাৎ ভগবৎসামীপ্য লাভ কর! যায়, তাহার নাম উপাসনা । উপযুক্ত ত্রিয়ার দ্বারাই ভগবং- 

সামীপ্য লাভ কয়! যায়, এই অন্ত এইগুলির নাম উপাসন|। 

* বন্ধনীষ্থ পাঠ রামেশ্বর উদ্ধৃত করেন নাই।” 
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পুজা, জপ, নামকীর্তন প্রভৃতি নাম গৌনী ভক্তি। গৌধীতক্রিজন্ত অন্ুরাগ- 
বিশেষের নাম পরা ভক্তি। এই প্রকার ভক্তি সগ্ডণ ব্রদ্গেই সম্ভব হয়। 
এতাদৃশ দগুণ ব্রহ্ম, উপাসকের অনুরাগ অন্থ্দারে রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা রূপ 
ধারণ করেন। সেই সেই রূপের ভক্তিসাধন উপাদনাপ্রণালী তন্ত্র এবং পুরাণে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সকল তন্ত্র ও পুরাণের মূলতৃতরূপে নৃসিংহতাপনী, 
রামতাপনী প্রভৃতি এবং শ্্রীবিষ্ভাবিষয়ে ত্রিপুরোপনিষৎ, ভাবনোপনিষত প্রন্ভৃতি 
শ্রুতিদমূহ বর্তমান আছে। এই সকল ্রতিম্থৃতিপ্রতিপাস্ক পরব্রদ্মবিষয়ে 
শাব্দজ্ঞাননিশ্চয় হইলে সংসারে অত্যন্ত আপক্তিও থাকে না অথচ অত্যন্ত 

অনাসক্তিও হয় না। এই প্রকার সাধক ভক্তিসাধন উপাসনার অধিকারী।* 
এহাদৃশ অধিকারপ্রাণ্তি ও ভক্কিভূমিকায় আরোহণের ইচ্ছ। অল্প পুণ্যে হয় ন, 

ইহা অসংখ্য জন্মের সাধনার ফল। শ্ত্রীবিস্তাবিষয়ে তক্তিভূমিকালাভ ইহা! 
অপেক্ষা ও বহুজন্মপাধ্য। এই কথা ব্রক্গাগুপুরাণে [ উত্তরখ্রাত্তর্গত ত্রিশতীন্তবে ] 

উক্ত হইয়াছে,_ 

প্যস্যান্তদেবতানামকীর্তনং জন্মকোটিযু। 
তস্যৈব ভবতি শ্রদ্ধা প্দেবীনামকীর্তনে । 

চরমে জন্মনি তথ! শ্রীবিস্তোপাসকো! ভবেৎ ॥” 

অর্থ__বনহু জন্ম পর্য্যন্ত অন্ত দেবতার নামকীর্তন করিলে দেবীর নামকীর্তনে 

শ্রদ্ধা হয়। পরে শেষ জন্মে শ্রীবিভার উপাসক হইতে পারে। তথায় স্থলাত্তরে 
উক্ত হইয়াছে, 

, প্যস্য নে! পশ্চিমং জন্ম যদি বা! শঙ্করঃ স্বয়ম্। 
তেনৈব লভ্যতে বিস্ত! শ্রীমৎপঞ্চদশাক্ষরী ॥” 

“মোক্ষৈকহেতুর্কিস্ঠ! চ শ্রীবিস্ত! নাত্র সংশয়ঃ 1+% 

অর্থ-_স্বয়ং শঙ্কর হইলেও শ্রীবিদ্ভার পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র লাভ করিলে পরে 
আর জন্ম হয় না, অর্থাৎ সেই জন্গেই মুক্তি হয়। ্রীবিদ্ভাই একমাত্র মুক্তির 

হেতুভূত বিস্তা ।”» তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শ্রুতিও বলিতেছেন,-_ 

“অশ্রতাসঃ শ্রতাসশ্চ যজানে যেহপাযযজনঃ | 

বর্ন! নাপেক্ষত্তে ইন্্রমযিঞ্চ যে বিদুঃ ॥ 

শ্ীবিদ্ত। ব! যোড়শীবিষ্তার অসংখ্য মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে পঞ্চশীক্ষর মন্ত্র সর্বপ্রধান। 
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সিকতা ইব সংযস্তি রশ্সিভিঃ সমুদীরিতাঃ । 
অল্মাল্লোকাদমুষ্াচ্চ খষিভিরদাৎ পৃশ্লিভিঃ ॥* 

এতাদৃশ ভক্তিভূমিকাঁয় অধিকার হইল কি না; তাহ! অন্তে প্রত্যক্ষ করিতে 

পারে না, নিজেই তাহা মনে মনে বুঝিতে হয়। প্রহলাদ, গ্ুব প্রভৃতির বাল্যেই 
ঈদৃশ ভক্তিভূমিক! প্রাপ্তি হইয়াছিল, অতএব ব্যভিচার দেখা! যাঁয় বলিয়া 
অবস্থাবিশেষ বা বয়সবিশেষের দ্বারা তাদৃশ অধিকার হইয়াছে কি না, ইহা 
অনুমান কর! যায় না। কোন স্থলে বা হেত্বাভাসের দ্বারা অধিকারের অন্ুমিতি 

হয়, এবং নেই অনুমিতিজন্ত জ্ঞান যথার্থ হইতে দেখ যায় । যথা1- অগন্ত্য- 

সংহিতায় কন্তার প্রশ্ত্রের উত্তরে বিরূপাক্ষ নামক ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, _ 

“অগ্নি পুণ্যনিধে পুত্রি প্রাক্তনৈঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈ: | 
ত্রিবর্যাপি সমারূঢ়। ভক্তিভূমিৎং সুছুল ভাম্। 

গৌরীবীজৎ জগদ্ীজং মত্রঃ গ্রাপু,হি সুব্রতে |” 
অর্থ-_ময়ি পুণ্যনিধে বালিকে! পূর্ব্বপূর্বজন্মের সঞ্চিত বহু পুণ্যের ফলে 

তুমি তিন বৎসর বয়সেই মৃছ্ললভ ভক্তিতূমিকায় আরোহণ করিয়াছ। আমার 
পি জগতের বীজস্বরূপ গৌরীর মন্ত্র গ্রহ কর। এই স্থলে কন্ঠ! যে 
উমকায় আরোহণ কুরিয়াছে, ইহা অন্থুমিতির দ্বারাই বুঝ! গিয়াছে। 

শিষ্যের অধিকার লীভ হইয়াছে কি ন1, ইহা বুঝিবার জন্ত অন্থুমান কর্তবা 

বলিয়! মন্থানভৈরবতত্ত্রও অনুমানের বিধি করিয়াছেন । যথা,__ 

“এক-ছি-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চবর্ধাণ্যালোচ্য যোগ্যতাম্। 
ভক্তিযুক্তান্ গুণাংশ্চাপি ক্রমাদবর্ণে সসঙ্করে। 
পশ্চাদুক্তবক্রমেণৈব বদেদ্বিস্ভামনন্যধীঃ ॥£ 

অর্থ-ব্রাঙ্মণকে এক বৎসর, ক্ষত্রিয়কে ছুই বমর, বৈশ্তকে তিন বৎসর, 
শৃদ্রকে চারি বখসর এবং সঙ্করজাতিকে পাচ বদর পর্যাস্ত পরীক্ষা করিয়া 

দেখিবে-_-তাহাতে উপযুক্ত গুণ এবং ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে কি না। এই 

পরীক্ষার পর অধিকারী বলিয়া নিশ্চয় হইলে প্ভাহাকে উক্তক্রমে বিস্তা অর্থাং 
মন্ত্র প্রদান করিবে। পরীক্ষার অধিকার নির্ণয় অনুমানের দ্বারাই 

করিতে হয়। 

অধিকার নির্ণয়ে অনুমানের বিধান থাকিলেও অনেক স্থলে অনুমানের 
বার্থতা দেখিতে পাওয়! যায়। অতএব নিজেই নিজের মানসিক অবস্থা 
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পর্যযালোচনা করিয়া অধিকার নির্ণপ্ন করিবে । অনধিকারী হইয়! এই মার্গে 
প্রবৃত্ত হইলে শুদ্রের বেদ অধ্যয়নে যে ফল, ইহারও সেই ফল হইবে, যেহেতু 
উভয়েই তুল্য অনধিকারী। অতএব সংসারে অত্যন্ত আসক্তও নয় অথচ 

অত্যন্ত অনাসক্তও নয়, এমন জিতেন্দ্রিয় সাধক নিজের অধিকার নির্ণয় করিয়া 

ঈদৃশ ভক্তিত্মিকায় আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে, দে ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, 

বৈশ্ঠ, শুদ্র, সঙ্করজাঁতি অথবা স্ত্রী, যে কেহ হউক না কেন, তান্ত্রিক দীক্ষা লাভ 
করিয়া, ভক্তিভূমিকায় কৌলমার্গে পরাশক্তির উপাননায় অধিকারী হইবে; 
কেবল বেদত্রষ্টই ইহাতে অধিকারী, তাহা! নহে। 

এই কারণেই ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যকর্তৃক প্রপঞ্চদার নামক তান্ত্রিক- 
নিবন্ধ প্রণয়নও সম্যক সঙ্গত হয়। মহাদেব বেদভষ্টদিগের প্রতি কৃপা 

করিয়া যেমন তন্ত্রশান্ত্র গ্রণয়ন করিয়াছেন, সেইরূপ ভগবান্ শঙ্করাচারধ্য ও 

বেদভরষ্টদিগের প্রতি ক্কপা করিয়াই প্রপঞ্চমার প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, 
এই কথা৷ বল! যায় না। যেহেতু তগবৎপাদ শঙ্করাচার্ধেরর বৈদিক মার্গেই 
পক্ষপাঁত ছিল, অন্ত মার্গে ছিল না। অবৈদিক মার্গে পক্ষপাত থাকিলে 

বৌদ্ধাদিশাস্ত্রান্দারী নিবন্ধ রচনাও তাহার পক্ষে সঙ্গত হইত। বি শ্বরুত 
মানসপুজায় ও বলিয়াছেন,_ ৃ ৃ 

'মন্ত্াতস্তান্ত্রিকবৈদিকান্ পরিপঠন্ সানন্দ্ম ত্যাদরাৎ 

ন্নানং তে পরিকল্পয়ামি জননি স্নেহাৎ ত্বমঙীকুরু |” 

অর্থ-_হে জননি ! তান্ত্রিক ও বৈদিক মন্ত্র পাঠপূর্বক অতিশয় আদরবশতঃ 

আনন্দের সছিত তোমার স্নান পরিকল্পনা করিতেছি, তুমি স্েহবশতঃ তাহ! 

স্বীকার কর। এই ক্লোকে তান্ত্রিক ও বৈদিক মন্ত্র পাঠের সমুচ্চয় উল্লেখ 

করাতে তান্ত্রিত্ব ও বৈদিকত্ব অবিরুদ্ধ অর্থাৎ এক ব্যক্তিতেই তান্ত্রিকত্ব 

ও বৈদিকত্ব থাকিতে পারে, ইহ! ভগবৎপাদের অভিপ্রেত বলিয়া সুম্পষ্টই 

অবগত হওয়! যায়*। অতএব বৈদিক।চারপরার়ণবর্তৃক কল্পস্থত্রের ব্যাখ্যা 

সঙ্গত হইতেছে। 

* "অতএব প্রীশঙ্করভগবৎপাদা নাং তস্ত্রানুসারি প্রপঞ্চসারনামক নিবন্ধ নির্দাণমপি সাধু সঙ্গচ্ছতে। 

ন চ বেদপধগলিতোপরি বখ! কৃপয়! শিবেন ভঙ্তাণি নির্্িতাঁনি তথ! তদুপরি কৃপরৈব ভগবৎপাঁদৈঃ 
নির্শিতমিতি বন্ত ,ং শক্তে, নেদং সাধকমিতি বাঁচাম্! ভঙগবৎপাদানাং বৈদিক এব পক্ষপাতে। 

ন তদন্যন্সিন। তথাংসতি বৃদ্ধাদিপান্বানুসার্যপি নিবন্ধরচনং ক্ভাৎ। কি ম্বকৃতমানসগুজায়াম্- 
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তাস্ত্রি দীক্ষায় শ্রাঙ্গণের অধিকার থাকিলেও কলিযুগে অধিকার নাই। 
যেছেহু ব্রঙ্ষপুরাণে কলিবর্জ্যধর্ম প্রকরণের 

ণমন্তরদীক্ষ! চ সর্কেষাং কমগুলুবিধারণম্। 
মহাপ্রস্থানগমনং গোসংজ্প্তিশ্চ গোসবে ॥* 

অর্থ-__কলিতে সকলেরই তান্ত্রিক দীক্ষা, কম্গুলুধারণ, মহা প্রস্থান ও গোমেধ যজ্ঞ 
গোবধ নিষিদ্ধ। 

এই বচনে কলিতে তান্ত্রিক দীক্ষ! নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব পূর্বোদ্ধত 

ব্চনসমুহের বিষয় কলির ইতরে বুঝিতে হইবে। এই আপত্তির উত্তরে 
বল! যাইতেছে-_ব্রহ্গপুরাণের বনু পুস্তকে এই বচন দেখিতে পাওয়1 যায় না, 

অল্প পুস্তকে দেখিতে পাওয়! যায়, অতএব ইহ! অপ্রামাণিক। যদি বা 

প্রামাণিক বলিয় গ্রহণ করা যায়, তবেও-_ 

“কলাবারাধনং শন্তোরাগমেনৈব নান্তথা | 

লিঙগপুরাণের এই বচনে শিবের অর্চনা, পূর্কোদন্ধত ভাগবত্তের ৰচনসমূহে 
বিষুরর এনা, এবং রহস্তার্ণব, কুদ্রযামল প্রভৃতি বহু তন্ত্রে শক্তির অর্চন! 

িানুপারেই বিহিত হইয়াছে বলিয়া ব্রদ্ষপুরাণের বচন ইছাদের 
বাই হইতে পারে না।' ্রহ্মপুরাণবচনের নিষেধের উদ্গেশ্ঠ এই-_কলিযুগে 
অতিসাবধানে ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়া, পরে ইহাতে প্রবৃত্ত হইবে । এই জন্তই 
্রহ্ষপুরাণে কলিতে বর্জনীর ধর্মমমূহের প্রতিপার্দক বচনসকলের অবসানে 
“ন কর্তৃব্যম্» এইরূপ উক্ত হয় নাই, কিন্ত-_ 

“ইমানি লোকগ্রপ্তার্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। 

নিবন্তিতানি” 
এই বাক্যে নিবর্তিভানি+ এই পদের দ্বারা এই সকল ধর্ম হইতে লোকের 

নিবৃত্ির উপদেশ করা হইয়াছে; নিবৃত্বির ফল লোকের উপকার, ইহাও 

গ্রতিপাদিত হুইয়াছে। উপকার এইযে কোন জিতেন্ত্রিয় পুরুষ “শাস্ত্রে 
বিধান আছে বলিয়! ইহ! কর্তৃবা।» এইরূপে শাস্ত্রের উপর ভার নিক্ষেপ করিয়া 

_ মন্ত্াপ্তাস্তিক বৈদিকান্ পরিপঠন্ সানঙগমত্যাদরাৎ | মা 
স্নানং তে পরিকলয়ামি জদনি ন্নেহাৎ তমীকুর |” 

ইতি গ্লোকে তাস্ত্রিক-বৈদিকয়োঃ সমুচ্চয়লেখনেন তাস্ত্রিকত্বং 98558 তদভিপ্রেতং 

সুম্পষ্টম্।', [ কল্পনুত। ১৫ পৃঃ]। 



পরগুরাম-কলপস্ত্র ১১৯ 

যদি প্রবৃত্ত হয়, তবে অন্ত অজিতেন্দ্রিয় অন্থরাগান্ধ পুরুষও ভোগতৃষ্ণাবশতঃ 

ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়। পতিত হইতে পারে। অতএব অনুগ্রহবশতঃ ইছাদের 
সম্বন্ধে এই সকল ধর্মের ত্যাগের বিধান করা হইয়াছে। একাদশীতে ভোজনের 
যেরূপ নিষেধ, এই স্থলে সেইকপ নিষেধ নহে। এই কথাই মছাদেব তঙ্বে গ্রতি- 
পারদদিত করিয়াছেন। যথ! পরমা নন্দতন্ত্রে”_ 

“অসিধারাব্রতসমে। মনোনিগ্রহহেতুকঃ। 
স্থিরচিত্তস্য সুলভঃ সফলম্ৃর্ণসিদ্ধিদঃ। 

অন্যস্য বিফলে! হুঃখহেতুঃ স্যাং পরমেশ্বর ॥” 

অর্থ__হে পরমেশ্বরি ! [ এই কৌলমার্গ ] অসিধারাব্রতের তুল্য মনঃহ্থৈর্ষেযর 

হেতু, স্থিরচিত্র পক্ষে ইহ! সুলভ এবং শীঘ্র দিদ্ধিগ্রদ ; চঞ্চলচিত্তের পক্ষে 

বিফল এবং ছঃখের হেতু । ত্রিপুরার্ণবতস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে, 

“ইতো! মগ্ভামিতো| মাংস ভক্ষামুচ্চাবচং তথা। 
তরুণ্যশ্চারুবেশাঢ্যা মদারুণবিলো চনাঃ ॥ 

তত্র সংযতচিত্তত্বং সর্বথ। হাতিছ্ফরম্। 

ভক্তিশ্রপ্ধাবিহীনস্য কথ স্যাদেতদীশ্বরি ॥% 
অর্থ--এক দিকে মস্ত, অন্য দিকে মাংস, অন্য দিকে নানাবিধ ভং 

অন্ত দিকে সুরাপানে আরক্তনয়ন৷ সুবেশা সুন্দরী যুবতীগণ, ইহাতে ভক্তিশ্র্ধা- 

বিহীন পুরুষের চিত্ত সংযত রাখা! অতিশয় দুফর। 

অতএব কলিযুগেও সংষতেন্দ্রিয় পুরুষের তান্ত্রিক দীক্ষায় কোন বাধ! নাই*। 
তগবান্ পরগুরাম “দীক্ষা ব্যাখ্যাস্যামঃ” ইহার দ্বার! দীক্ষাব্যাখ্যার গ্রতিজ্ঞ। 

করিয়াছেন। অতএব অগ্রে প্রতিজ্ঞাত বিষয়েরই ব্যাধ্যা1 কর! উচিত । কিন্তু 

এই গ্রন্থে গণেশ, শ্রীবিস্তা, শ্যাম! ও বারাহীর উপানন! প্রভৃতি বু বিষয় কথিত 
হইয়াছে। অত্তএব সন্দর্ভবিরোধ হয় বলিয়। “দীক্ষাৎ ব্যাথ্যান্তাম:* এইরূপ 

গ্রতিজ্ঞা কর! উচিত হুয় নাই। এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতেছে-_-এই স্থলে 

অজহংস্বার্থবৃত্তির দ্বার! দীক্ষাশবের অর্থ--্াবিস্তার ভক্তিসাধনীভূত ক্রিয়ামাত্র। 
সর্বাগ্রে দীক্ষাই কর্তবা, ইহ! জ্ঞাপন করিবার জন্তই এই স্থলে দীক্ষাপদের 

* এই স্থলে তাস্ত্রিক দীক্ষা পদে কৌলমার্গানুসারিণী দীক্ষা! বুঝিতে হইবে। অনংযতেক্তিয় 
পুরুষও পণুডুভাণে দক্ষিণসার্গানুমারিণী তান্ত্রিক দীক্ষ! গ্রহণ করিয়! দক্ষিণমার্গোক সাধন! করিতে 
পারে। 



১২৬ কৌলমার্গশরহসা 

উচ্চারণ করা হইয়াছে । ইহার দ্বারা “অদীক্ষিতের উপাঁসন! কর্তবা নহে, এই 

অভিপ্রায় হুচিত হইয়াছে । এই জন্তই পরমানন্দভন্ত্রে উক্ত হয়ছে, 

এমুক্তিদৌধস্য সোপানং প্রথমং দীক্ষণৎ ভবেৎ।» 
অর্থ-_মুক্তিরপ সৌধের দীক্ষাই প্রথম লোপান। 
“যজ্ং ব্যাখ্যাসযামঃ”” এই হিরণ্যকেশিশ্ত্রেও এতাদৃশ অন্শপত্তি হয় বলিয়। 

ইছার ব্যাখ্যা বৈজয়স্তীকারকর্তৃক যজ্ঞ শবে অজহৎম্বার্থ। বৃত্তি অঙ্গীক্কৃত 

হইয়াছে।" 

ভগবান্ পরমশিবভট্রারকঃ শ্রুত্যাগ্ষ্টাদশবিদ্যাঃ 

সর্ববাণি দর্শনানি লীলয়। তত্তদবস্থাপন্নঃ প্রণীয় 

সংবিন্যয্য! ভগবত; ভৈরব্য। স্বাত্মাভিননয়া 

পৃষ্টঃ পঞ্চভিন্সখৈঃ পঞ্চায়ায়ান্ পরমার্থসার- 
ভূতান্ প্রণিনায়। ১২ 
পরমশিব ঈশ্বররূপে তত্ব প্রাপ্ত হুইয়া, বেদপ্রভৃতি অষ্টাদণ 

চদি-বর্শনসকল প্রণয়ন করিগা, স্থাত্মাতিন্স সংবিন্মর়ী ভগবতী ভৈরবীর 
্র্টীগিততরে পঁকমুখে পরনার্থনারভৃত পঞ্চ আমায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 

তাৎপর্য । পরমশিব নিগুণ তত্বতীত, অতএব তাহার বিস্তাকতৃত্ব 

সম্ভব হইতে পারে না, এই জন্য “ভট্টারক” এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। 

ভ্রারক* শবের অর্থ রাজা, তিনি খিশ্বের রাগ! অর্থাৎ সগ্ুণ ঈশ্বররূপে 

বিস্া প্রণয়ন করিয়াছিলেন । খক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব, এই চারিটি ৫বদ) 
শিক্ষা, ব্যাকরণ, কল্প, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, নিরুত্ত, এই ছয়টি বেদাঙ্গ; মীমাংসা, 

ন্যায়, পুরাণ, ধর্মশান্ত্র, এই চারিটি উপাঙ্গ; আমুর্রেদ, ধন্ুর্ষ্বেদ, গান্ধবর্ষবেদ, 
নীতিশাস্ত্র, এই চারিটি উপবেদ; এই অষ্টাদশ বিস্তা। সর্বদর্শন অর্থাৎ 

শাক্তদর্শন, শৈবদর্শন, বৈষঃবদর্শন, ব্রাহ্মদর্শন, সৌরদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, এই 
[ তান্ত্রিক ] ষড়দর্শনঙ্গ। “'লীলয়।” অর্থাৎ অনায়াসেই প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 

সপ এ আল্লা শো 
সে সিপিবি পি 

* পুর্ব্মীমাংস।, উত্তরমীমাংস1 [বেদাস্ত] এই ছুইটি মীমাংসার অন্তর্গত ; স্যার ও 
বৈশেধিক স্তায়ের অন্তর্গত; এবং স।ংখ্য ও পাতগ্রল ধর্দশাস্ত্রের অন্তর্গত ; অহএব মীমাংদা 

প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বড়দর্শন অষ্টাদণ বিদ্য।র অন্তর্গত ; এই জন্য "সর্ববাণি দর্শনানি” ইহার ব্যাখ্যা 

তান্ত্রিক যড় দর্শন উক্ত হইয়াছে। 
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রি নিিরী, র্থাৎ ঈশ্বররপে বেদ, পাণিনিরপে ব্যাকরণ, ব্যাসরগে গুরাগ 

প্রণয়ন করিয়াছিলেন ইত্যাদি *। ্ 

এই সকল বিভ্তা প্রণয়ন করিয়া! সদাশিবরূপে পঞ্চমুথে পঞ্চ “আম্মা” 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। *্রুতিঃ শ্রী বেদ আয়ায়: এই কোষ অনুসারে 

আয্মায় শবের মুখ্য অর্থ বেদ? তত্ত্রণান্ত্র বেদের সারভৃত, এই জন্ত এই স্থলে আয়া 

শবের অর্থ তন্ত্র। শিষ্যরূপে শক্তি প্রশ্ন করিয়াছেন, গুরুর্ূপে সদাশিব, এক এক 

মুখে উত্তর করিয়াছেন । শক্তি সংবিম্ময়ী, সংবিৎশঝের অর্থ নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্ত . 

ইছারই অপৃর নাম প্রকাশ। সংবিৎশব স্ত্রীলিঙ্গ, এই জন্ত শক্তির বাচক, গ্রকাশ 
শব্ধ পুংলিঙগ, এই জন্য শিবের বাচক। শক্তিমান্ ও শক্তি অভিন্ন অর্থাৎ শিব ও 
শিব। উভয়ই প্রকাশত্বূপ, অতএব কোন ভেদ নাই। এই জন্য শক্তির 
“সংবিল্ময়যা,» “শ্বাত্মাতিন্নয়।'” এই ছুইটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। বিশ্বের ভরণ 

অর্থাৎ পালন করেন, রমণ অথাৎ বিশ্বের স্ব্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ ক্রীড়া করেন, 

বমন অর্থাৎ প্রলয়ে কবলীক্কত বিশ্বের স্ৃষ্টিদমূয়ে উদ্গীরণ করেন, এই জন্ত শাক্তর 

নাম ভৈরবী । শক্তি সংবিন্য্নী, অত ) সর্বজ্ঞা হইয়াও তন্ত্রবিষয়ে 

প্রশ্ন করার উদ্দেম্ত-_এই তন্ত্রশান্ত্র শিষাপরম্পরায় নিন ত 

পারিবে + এবং বিদ্বান্ পুরুষও গুরূপদেশ ভিন্ন কেব্ল গ্রন্থ দেখিয়া ২ ৬ পটের্যত 

লাভ করিতে পারেন না, গুরূপদিষ্ট মার্গেই কৃতার্থত। লাভে সমর্ধীহইতে পারেন, 

ইহ! জ্ঞাপন করিবার জন্ত জীবের প্রতি দয়া করিয়া পরমকারুণিক পরমশিব 

বরং গুরুশিষ্যপদে অবস্থিত হইয়া প্রপ্নোত্তরবাকোর্র' দ্বারা তত্ত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন। এই বিষয়ে ম্বচ্ছন্দতন্ত্রের উদ্ধি)-- 

“গুরু-শিষ্যপদে স্থিত্বা স্বয়মেৰ সদাশিবং। 

গ্রশ্নোত্বরপদৈর্বাকৈ্তন্ত্, সমবতারয়ৎ |» 

* অন্ত দেখিতে পাওয়! যার়--পরমশিব সমণ্ত বিষ্য। প্রণয়ন করিয়| ত্রদ্গাকে অধ্যয়ন 

করাইয়াছিলেন, ব্রদ্ধা খধিদিগকে অধ্যয়ন করান, খবিগণ গ্রস্থাকারে নিবদ্ধ করিয়! পৃথিবীতে 

প্রচার করেন। 

1 বামকেন্বরতন্ত্রে  ৬।৩ ] মহাদেব দেবীকে বলিতেছেন,-_ 

“ত্বতশ্রীত। কথর়ামান্ত গোপিতব্যং বিশেষতঃ 

কর্ণাৎ কর্ণোগদেশেন সন্প্রাপ্তববদীগুলহ্ 8” 
৯২ 
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স্দাশিবের পাঁচটি মুখ। পূর্বমুখের নাম সন্ভোজাত ; এই মুখে যে সফল 
তন্ত্র বলিয়াছেন, তাহার নাম পূর্বায়ার় । দক্ষিণ মুখের নাম অধোর, এই সুখে 
যে সকল তন্ত্র বলিয়াছেন, তাহার: নাম দক্ষিণায়ায় । পশ্চিম মুখের নাম 
তৎপুকুষ, এই মুখে যে সকল তন্ত্র বলিয়াছেন, তাহার নাম পশ্চিমায়ার় । উত্তর 
মুখের নাম বামদেব, এই সুখে যে সকল তন্ত্র বলিয়াছেন, তাহার নাম উত্তরাম্ায়। 
উর্ধমুখের নাম ঈশান, এই মুখে যে সকল তন্ত্র বলিয়াছেন, তাহার নাম 
উদ্ধান্নায় ।* 

তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ আজ বিশেষক্নপ গৌপনীয় বিষয় বলিতেছি, ইহ! শিষ্যপরম্পরায় 

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হউক । ইহার ব্যাথ্যায় [ সেতুবন্ধে ] ভাক্কর রায় বলিয়াছেন,__ 
- *কর্ণাকার্ণকয়ৈবেদং তত্ত্রমবনীতলং প্রতি সম্যক্ প্রাপ্তং কুরু ইতি শেষঃ। * * * অবনী 

চ তলঞ্চ তয়োঃ সমাহারোইবনীতলষ্। অবনী মধ্যভৃবনম্। তলং তদধোভুবনম্। উ্ঘভূষনে 

স্থিদ্বৈব ত্বিয়মুক্তিঃ। অতএব হ্চ্ছন্দতস্ত্রে,-. 

প্রশ্নোত্তরপদৈর্ব্বাক্যোন্তস্ত্ং সমবতারয়ৎ। 

ইতি প্রয়োগঃ। উত্ধদেশাপাদানকা ধোদেশপ্রাপ্তেরেবাবতারপদার্ঘতবাৎ। তেন ভুবনত্রয়েইপোতস্ত 

প্রচারং ্ঘঃ। কর্ণাদিতি ল্যপো লোগে পঞ্চমী। ত্বৎকর্ণং প্রাপ্য তন্ম খান্লিঃসতং 

লি এবমুত্তরত্র। তেন পুস্তকাদাপায়াস্তরেণ গ্রহণনিষেধে! ধ্বনিত: ।" 

সার অন্তত্র | সেতুবদ্ধঃ ৭৪৭ ] বলিয়াছেন, _আপিতে নিগু? ব্রদ্ম হইতে ধ্বনিরগ 

উদ্মনাস্মক নুক্ষম বাক উৎপর হইয়াছিল। নিগুণত্রদ্ষশিষ্য ম্বচ্ছন্দভৈরব সেই সুঙ্গ্বব।ক্ বিষয়ে 
জানলাত কগিয়া, সংক্ষেপরূণপে তন্ত্র প্রণয়ন করির়! অনাশ্রিতেম্বরকে উপদেশ দেন। অনাশ্রিতেশ্বর 

বিস্ৃতরূপে শাস্ত্যতীত। দেবীক্ষে উপদেশ দেন। শাস্তযতীতাদেবী সদাশিবকে উপদেশ দেন। 

সদাশিব পঞান্গায়াদিভেদে অসংখ্য অপ্রমের বহুবিস্তৃত তন্ত্রশান্ত্র প্রণরন করেন। সদাশিব 

হইতে ঈশ্বরঃ ঈশ্বর হইতে বিদ্যেন্বর, বিছ্শ্বর হইতে গ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি ক্ুদ্রগণ প্রাপ্ত হন। 
তত্ত্রশান্ এইরূগ ক্রমে জগতে প্রধিত হয়। এইরূপ গুরুপরল্পর! বৃদ্ধগণ কর্তৃক উক্ত হুইয়াছে। 
তাক্করের উক্তি এই, "আদৌ নিগুণাদত্রক্ণে। ধ্বনিরূপোগ্মনাক্মন। হুষ্রপ!| বাগুৎপর।। ॥| 
্বচ্ছল্দতৈরবে! নিওপব্রঙ্গশিষ্যো। বুদ্ধা সংক্ষেপরপেণ তস্ত্াণি প্রনীয় অনাশ্রিতেখরায় উত্তবান্। 
নন তানি বিস্তৃত শাস্ত্যতীতাদেব্যে কখয়ামান। স| সদাঁশিবায় অকথয়ৎ। স পঞায়ায়াদিভেদেন 
অসংখ্যমপ্রমেয়ং বহুবিস্তরমপারমচীকরৎ। তত ঈশ্বরে! বিচ্যেন্বরঃ ভ্রীকঠাদয়ে। কুত্তা ইত্যাদি- 
ক্রমেণাতীব প্রধিতমভূদিত্যেব! গুরুপরম্পরা বৃদ্ধৈরুস্ত1|৮ 

* অসংখ্য তত্ত্রের মধ্যে কতক উদ্ধানায়ের অন্তর্গত, কতক উত্তরান্নায়ের অন্তর্গত, ইত্যাদি 

ক্রমে সমগ্র তত্্রশান্তর পঞ্চ আরারে বিভক্ত | দদাশিবের সম্ভোজাত প্রভৃতি পঞ্চমুখের বিদ্ৃত 

বিবরণ শিবতদবরহন্তে [ গরঃজন্ বাণীবিলান প্রেস হইতে প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ, ৯৪--১*, 

মির 
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মুক্তিই পরমার্থ বা পরমপুরুযার্থ, তন্রশান্ত্র পরমপুরুযার্থ মুক্তির সারভৃত, 
এই হেতু “পঞ্চায়ায়ান্” এই পদের “পরদা্থনারভূভান্* এই বিশেষণ প্রদত্ত 
হইয়াছে। 

অষ্টাদশ বিদ্ভার পরে অন্ত্রগ্রণয়নের উদ্ে্ এই --যাহাদের নিখিল বেদার্থ- 
গ্রহণে সামর্থা নাই এবং যাহাদের বেদে অধিকার মাই, তাহাদের মুক্তির উপায় 

বিধানের জন্ঠ কৃপাপরতন্ত্র পরমশিব সমগ্র বেদের সারভূত অর্থ গ্রহণপূর্বক পঞ্চ 
আম্মায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বেদে ঘ্বিগ্জাতিভিন্ন পুরুষের অধিকার নাই, 

পতিত দ্বিজাতিরও অধিকার নাই, তন্ত্রে সকলেরই অধিকার আছে। 

তত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ | ১৩ 

সেই পঞ্চ আয়ায়ে বঙ্গ্যমাণ সিদ্ধান্ত নিণাঁত হইয়াছে। 

ষট্ত্রিংশত্তত্বানি বিশ্বম্। ১1৪ 

এই বিশ্ব ষট্ত্রিংশত্ৃত্ব।আ্মক। 

তাৎপর্য । ১ শিব, ২ শক্তি, ৩ সদাশিব, ৪ ঈশ্বর, ৫ বিস্তা, ৬ মারা, 
৭ অবিস্তা, ৮ কল!, ৯ রাগ, ১* কাল, ১১ নিয়তি, ১২ জীব [পুরুষ] এ 
১৪ মনঃ, ১৫ বুদ্ধি, ১৬ অহঙ্কার, ১৭ শ্রোত্র, ১৮ বক ১৭ চক্ষুঃ৪ ২. 

২১ স্বাণ, ২২ বাঁক্, ২৩ পাঁণি, ২৪ পাদ, ২৫ পায়ু, ২৬ উপস্থ, ২৭ শবা, ২ বট টা 
২৯ রূপ, ৩০ রদ, ৩১ গন্ধ, ৩২ আকাশ, ৩৩ বায়ু, ৩৪ তেজঃ, ৩৫ জল, 

৩৬ পৃথিবী । এই ষটব্রিংশৎ তত্ব। এই ষটত্রিংশৎ তত্বের বাহিরে জগতে 

কোন পদার্থ নাই। 

১। শিবতত্ব--স্প্ির আদিতে কেবল নিব্বম্বরূপে অবস্থিত পরমশিবের 

“বহু স্তাং গ্রজায়েয়''--আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব, ইত্যাকার ইচ্ছার উদয় 

হয়; এই ইচ্ছাশক্তি হইতে জ্ঞান! শক্তি এবং তাহা হইতে ক্রিয়াশক্তির উদ্ভব 

হয়। এই শঙক্তিত্রয়ের যোগে অন্কুর ও ছায়ার মত এককালেই অরথস্থ্টি ও শব- 
হি আরস্ত হয়। তাদৃশ সিহ্ক্ষ। [ স্থ্টিবিষয়ে ইচ্ছা! ] অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তিরপ 
উপাধিবিশিষ্ট পরমশিবই শিবতত্ব। ইনিই তত্বের মধ্যে প্রথম। পরমশিব, 
নিগুণ, পিস্থক্ষার উদয় হইলেই তিনি সগ্ুণ বা শক্তিযুক্ত হন ।* 

* শিবতত্বাদির বিবরণ নান! গ্রন্থে অতি বিস্তৃতরাপে কধিত হুইয়াছে। এই স্থলে 

রামেখ্বর জতি সংক্ষেপেই বলিয়াছেন। উপনিষৎপ্রতিপান্ত পরত্রদ্ষই পরমশিব। তিনি 
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২।  শজিততব-_পূর্বো লিস্বক্ষা বা জা শক্ষিতত্ব। ইনিই 
দ্বিতীয় তত্ব ।* 

৩। সদাশিবতত্ব-বিশ্বকে ধিনি অহং বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ বিশ্বের 

সহিত বাহার অভিন্নভাব, তিনিই সাশিব। সদাশিবের অহস্ত! পর়্াহ্স্তা বা 

'পুর্ণাহস্তা ৷ | 

অবান্মনদগোচর, অনির্ববাচ্য, অতএব তন্বাতীত। শাস্ত্রে পরমশিব ও শিব, এই উভয় শব্ই 

কোন স্থলে সগুণ ত্রন্ধ অর্থে, কোন স্থলে ব! নিগু ব্রহ্ম অর্থে কথিত হইয়াছে। আবার 

স্থলবিশেষে নিগুণ ব্রহ্ম অর্থে পরমশিব এবং সগুণ ব্রঙ্ধ অর্থে শিব শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 

্রলরষ্ধীলে হুজ্ঘা বস্থাপনন জগৎকে গর্ভাকৃত করিয়া শক্তি শিবে বিলীন অবস্থায় থাকেন, তখন 

শক্তির কোন ক্রিয়! থাকে. না, ইত্যাকার অবস্থা প্রাপ্ত নি? ব্রন্ের নাম পরমশিব। ৃষ্ন্ 

অবস্থার পরমশিবের ঈক্ষণ-কাঁম-তপঃ-বিচিকীর্ধাদিরপ প্রথম স্পন্দনে শক্তির বিকাশ হয়। 

এই শতিযুক্ত পরমশিবই প্রথম তত্ব শিব। “সৈষ| ঈক্ষণ-কাম-তপোবিচিকীর্ধ।দিশক্ৈরুচাতে। 

“স ঈক্ষত লোকন্ন, স্জ1' ইত্যৈতরেয়ে । “তদৈক্ষত বছ স্তাং গ্রজায়েয়' ইতি ছান্দোগো। 

“সোহকাময়ত বহু নাং প্রজায়ের' ইতি তৈত্িরীয়ে। “তপন! চীর়তে ব্রহ্ম" ইতি মুণ্ডকে।” 

| রটে [ামেশ্বর অস্থাত্র [ পরগুরামকল্পনুত্রটাকা, ৬।১ ] বলিয়াছেন,--এনিগুঁপ এব শিবঃ থে 
বহু স্তাং প্রজায়েয়' ইতি ইচ্ছাণক্তা যুক্ত; স্ষ্টগন্সখঃ স এব শক্তিগদবাচাঃ*। শিবের ধর্মই শক্তি ব৷ 

বিমর্শশক্তি। শিনের প্রথম স্পন্দনে শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইলে শক্তিতত্ব নামে কথিত হন। 

এই শক্তি শিবনিষ্ঠ অনস্তশক্তির সমষ্টভূতা1। বিমর্শশজির অপর নাম চিৎ, চৈতন্তঃ সংবিৎ 

স্বরমোদিত| পরা বাক্, স্বাতন্ত্রা, পরমাক্মার মুখ্য এখ্ধ্য, কর্তৃত্ব, ক্ষুরত্তা, সার, ম্পন্দ ইত্যাদি। 

শক্তি প্রথমতঃ তিন প্রকারে বিভক্ত--ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান! শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি । সামরন্ডভাবাপন্ন 

শিব-শক্তি প্রত্যেক প্রাণীতে প্রত্যেক বস্তুতে অধিষ্ঠিত আছেন। «আমার ইহ! করিবার শক্তি 

আছে অথবা শক্তি নাই” এই কথ! সকলেই বলিয়া! থাকে, ইহাতেই জীবগগত শক্তির অনুভূতি 

হর়। চৈতগ্ই শিব, জীবে চৈতন্যের অস্তিত্বও সকলের অনুভবযোগ্য । অতএব জীবগগত শিব- 

শক্তির অস্তিত্ব সকলেই অনুভব করিতে পারে। এই সম্বন্ধে ভান্কররায় সৌভাগাভান্বরে [১২১ 

পৃঃ ] দেবীভাগবতের একটি হুন্দর প্লোক উদ্ধত করিয়াছেন । তাহা এই,-- 

“রুদ্রহীনং বিষুহীনং ন বাসি জনাস্তখ|। 

শক্তিহীনং বথ। সর্ব প্রবদন্তি নরাধমষ্ ॥* 

মরাধমকে লোকে শক্তিহীনই বলিয়। থাকে, রুদ্হীন বা বিষুহীন বলে না। প্রত্যেক বন্থাতে 

সব প্রয়োজনসাধিক! শকজিরপে শক়ির এবং বন্তম্ব়পযূপে শিবের অধিষ্ঠান। 



পরগুয়াম-কয়াহতর ১২৫ 

৪। জশ্বরতত্ব--বিশ্বকে ফিনি ইদং বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ বিশ্বের 
সহিত ধার ভিক্নভাঁব, তিনিই ঈশ্বর | | 

৫ বিস্তাতত্ব-_মহস্তা ও ইদস্তা, এই উভয়ের এুঁক্যপ্রতিপত্তি অর্থাৎ “জগং 

আমিই” ইত্যাকার যে সদাশিবের বৃত্তি, তাহাই বিস্তা । + 
৬। মায়াতত্ব--“ইদং জগৎ”-_জগৎ আমা হইতে ভিন্ন, এইক্সপ ঈশ্বরের 

বৃত্তির নাম মায়া । £ 

৭। অবিষ্তাত্তত্ব--পূর্ববোক্ত বিগ্ার আচ্ছাদনকারিণী বিস্তাবিরোধিনী 
অবিদ্য। | $ 

৮। কলাতত্ব--শিবের সর্বকর্তৃত্বশক্তি সন্কৃচিত হইয়া কিঞিৎবুৃত্বরূণে 

জীবে অবস্থান করে। এই কিকঞ্চিৎকর্তৃত্বশক্তির নাম কল! । 
৯। রাগতত্ব--রাঁগশব্ের অর্থ অনুরাগ বা আসক্তি। কোন বিষয়ে 

তৃপ্বি অপূর্ণ থাকিলে সেই বিষয়ে অন্থরাগ হয়। শিব নিতাতৃপ্ত,. অত এব 

স্তাহার কোন বিষয়ে অনুরাগ ছিল না, বর্তমানেও নাই, ভবিষ্যতে ও হইতে 

পারে না। সেই শিবনিষ্ঠ নিতাতগ্ততাশক্কি সন্কুচিত হই! অপূর্ণতৃপ্ডিরপে 
জীবে অধিষ্ঠিত হয়। জীবের অপূর্ণতপ্তি হেতু ভোগা বিষর্বেরাগ হয়। 
এট সম্কুচিত নিত্যতৃপগ্ততাশজিষ্ট রাগতত্ব। 

১০। কাঁলতব্ব__-সকলকে কলন করে, গ্রাস করে অর্থাৎ ধবংস কবে বলিয় 

ইহার নাম কাল। শিব নিত্যবস্ত, তাহার উৎ্পত্তিও নাই, বিনাশ ও নাই, কাল 

স্রীহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জাগতিক পদার্থের-[ ১] “অন্তি” 

* ব্রহ্মা, বিষু ও রুদ্র, এই মূর্তিত্রর় ঈখরতব্বেরই অন্তর্গত। ভেদপ্রথ! প্রকটিত হইলেই 

সৃষ্টি, পালন ও সংহারের প্রয়োজন হয়, তখন ঈশ্বরই এই তিনবপে উক্ত ক্রিয়াত্রয় সম্পাদন 

করেন। এই জন্ত ব্রন! বিধু রুদ্র তত্বাস্তর নহে। 
1 মলরহিত বলিয়! ইহার নাম শুদ্ধবিদ্া। ইনিই ব্রহ্গবিস্ভা। ইনিই উমা, হৈমবতী 

প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ! সদ!শিবের মহিষী ব1 শক্তি । 

1 মায় ঈশ্বরের মহ্থিষী বা! শক্তি । বিদ্যা্জন্য অতেহবুদ্ধি ও মায়াপন্টা অভেদবুদ্ধি হয়। . 

$ ভাক্কররায়, ক্ষেমরাজ, ভোজদেব প্রভৃতি ইহাকে বিস্ভাতত্ব বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, 
পঞ্চম তত্বের নাম শুদ্ধবিচ্যাতত্ব আর সপ্তম তত্বের নাম বিষ্ভাতত্ব । তাহাদের মতে সপুম তত্বের 

বিবরণ এই-.শিব সর্বজ্ঞ, জতঞব সর্দ্বজ্ঞতাশক্তি তাহাতে আছে। জীব শিবেরই অংশ 

অর্থাৎ শিবেরই সন্কুচিত অবস্থা জীব। অতএব সর্ববজতাশকিও সঙ্কুচিত হইয়া! কিফিজ আতা, 
্নপে জীবে খাকে। এই কিঞ্চিিজ্ঞতাশক্তির নাম বিষ্ভা। এই বিদ্যার দ্বারা! সর্ধাজতা এবং 

শিবভাব জাবৃত হয এই জলন্ত ইহ! জবিভ্তা-পবাচাণ্ড হইতে পারে। 



১২৬ . কৌলমার্গ-রহস) 

অবস্থান করে, [২] “জায়তে” উৎপন্ন হয়, [৩] এবর্ধতে” বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 
[ ৪ ] “বিপরিণমতে” অবস্থাত্তর প্রাপ্ত হয়, [ ৫ ] “অপক্ষীয়তে” ক্ষযপ্রাড হয়, 
[৬] “বিনশ্তি” বিনাশ প্রাণ্ত হয়, এই ছয় প্রকার বিকার আছে, ইহাকে 
ধড়তাববিকার বলেঞ্চ। শিবের নিত্যতাশক্তি এই ষড় ভাববিকারযোগে 
সন্ভুচিত হইয়া! কাল নামে আখ্যাত হয় 

১১। নিয়তিতত্ব-নিয়তি শবের অর্থ নিয়ম। ঈঘৃশ কর্টের এইন্ধপ ফল 
হইবে, ইত্যাকার নিয়মের নাম নিয়তি । শিব সকল বিষয়েই স্বাধীন, কোন 
বিষয়ের বাধা নহেন, এই জন্য তিনি সর্বশ্বতত্ত্র। শিবের এই শ্বতন্ত্রতাশক্ি 
অবিদ্ভাযোগে সঙ্কুচিত হইয়। নিয়তি নামে অভিহিত হয়। ? 

১২। জীবতত-_পুরুষ ব!1 জীবাত্মা, ইহারই অপর নাম ক্ষেত্রজ্ঞ । পরমাস্মা 
বা শিবের অংশ বণিয়! ইহার অপর নাম অণু। পরমা! হইতেই জীবাত্ম! 

আবিভূতি হইয়। জন্ম-মরপরূপ সংসারাবর্তে ভ্রমণ করে। পুরুষই নিয়তি, কাল, 
রাগ, কল! ও অবিস্তার আশ্রয় । $ 

সদ [৬1৫৬] ভাক্ষররার বলিয়াছেন,“ বিশ্বন্ত হি বড় ভাববিকার! যাস্বা্দিভিঃ 

চিল্অভ্তি জায়তে. বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্ঠতি' ইতি । তেষু প্রথমঃ 

5 ববিকারে। বিশ্বস্ত জনার্্ঘকালিকঃ | প্রলুয়কালেহপি বীজভাবেন বিশ্ব্ত সত্বাৎ। 

ততশ্চান্তে পঞ্চেব বিকারধশ্চি কীধিহ 21" বিকার অর্থ পরিণাম । গ্ুত্যেক বস্তর সর্বদাই 

পরিণাম হইতেছে। '“অপ্তি” অর্থ স্বরূপে অবস্থান করা। অবস্থান্তর ন| হইয়! ম্বরূপে 

অবস্থান করিলেও সদৃশরূপেই পরিণাম হয়, ইহার নাম সদৃশপরিণীদ। ইহা! পরিণামবাদি- 
গণের মত। শান্ত ও শৈব-দর্শন পরিপীমবাদী। জগতের প্রত্যেক বস্তু এই বড়ভাববিকারের 
অধীন। 

1 এই কাল €লাকব্যবহারে শুরধ্যচন্ত্রার্দির গতি অনুসারে তরি, লব, ঘটিকা, দিন, মাস, 

বৎসর, যুগ, কল্প, মদ্বস্তর প্রভৃতিরূপে বিভক্ত হয়। 

1 এই নিরলতিই ভাগা নামে কধিত হইয়। থাকে । বিদ্যা, কলা, রাগ, কাল, নিয়তি, 

এই পীচটি তত্বের পৌর্ববাপরধ্য সন্থন্ধে মতবিরোধ আছে। 

“নিঃসরভি যথ। লৌহপিগাৎ তপ্তাৎ শ্কুলিঙগকাঃ। 

সকাশাদাত্বনস্তদ্বদাস্বীনঃ প্রভবস্তি,হি |” 

--সৌভাগাভাত্বর [ ১২৯ পৃঃ ] ধৃত বাজ্জবন্কান্বতি।: 

“বিশ্ষুলিঙ্গ। বখ। তাবদগ্পৌ চ বহুধা স্তাঃ। 
জীবাঃ সর্ধে তথা শর্বধঃ পরমা চ স শ্বত: ॥” 

--সৌভাগ্যতাদ্বর [ ১৩১ পৃঃ] ধৃত লিঙ্পূরাণ। 



পরশু রাম-কল্পনুত্র ১২৭ 

১৩। প্রক্কতিতত্ব--সত্ব, রজঃ, তমঃ, রা গুপজয়ের পাম্যাবস্থার নাম 
প্রকৃতিঠ প্রকৃতিই চিত । * 

১৪। মনন্তত্--রজোগুণপ্রধান অন্তঃকরণের নাম মনঃ। এই অবস্থায় 

সত্ব ও তমোগুণ অভিভূত অবস্থায় থাকে । মনঃ সঙ্কল্পের ছেতু। 
১৫। বুদ্ধিতত্ব-_-সত্বগুণপ্রধান অন্তঃকরণের নাম বুদ্ধি। এই অবস্থার 

রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত অবস্থায় থাকে । বুদ্ধি নিশ্চয়জ্ঞানের হেতু । 
১৬। আহঙ্কারতত্ব_তমোগুণপ্রধান অন্তঃকরণের নাম অহঙ্কার। এই 

অবস্থার সত্ব ও রজোগুণ অভিভূত অবস্থার থাকে । “আমি করি,” “আমি 

দেই,” “ইহা! আমার, “উহ! আমার নহে, এই প্রকার অভিমানের হেতুই 

অহঙ্কার। 'অহং"এর ক্রিয়া! অহস্কার। অহঙ্কারই বিকল্প অর্থাৎ ভেদজ্ঞানের 
কারণ। 1 

১৭--২১। পঞ্চ জানেন্ত্রির়। (১) শ্রোত্রতত্ব--শবগ্রাহক ইন্জিয়। 

(২) ত্বকৃতত্ব-স্পর্শগ্রাহক ইন্দ্রিয়। (৩) চক্ষুত্তত্ব--রূপগ্রাহক ইন্ট্রিয়। 

(৪) জিহ্বাতত্ব--রসগ্রাহক ইন্ভ্রি়। (৫) ভ্রাণতত্ব--গম্ধগ্রাহুক 

২২--২১। পঞ্চ কর্দেক্িয়। (৫১) বাক্তত্ব--স্পষ্ট বাক্য রা 

সাধন। (২) পাণিতত্ব--গ্রহণ ও তাগের সাধন।' (৩) পাদতবঃ 

সাধন। (৪) পাফু- মলবিসর্জনের সাধন। (৫) উপস্থ-মৈথুনানন্দের 
নাধন। 

২৭--৩১। পঞ্চ সুক্মভূত, পঞ্চ তন্মাত্র বা পঞ্চ বিষয়। (১) শব্গতত্ব-. 

আকাশতল্মাত্র বা হুক্ম আকাশ, শরবণেন্দ্রিয়ের বিষয় । (২) স্পর্শ তত্ব-- 

বাযুতন্মাত্র বা সুক্ষ বায়ু, ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় । (৩) রূপতত্ব -তেজজ্তগ্মাত্র বা সুক্্ 
তেত্রঃ, চক্ষুরিক্জিয়ের বিষয় । (৪) রূসহত্ব--জলতন্মাত্র ব! সুক্ষ জল, রলনেন্ত্রিয়ের 

বিষয়। গম্ধতত্ব -পৃথ্বীতন্ম(আ ব! হুক্ষ পৃথিবী, প্রাণেক্দ্িয়ের বিষয়। 

* প্রকৃতিই বুদ্ধি প্রভৃতির মূল কারণ, এই জন্ত ইহার নাম মুলপ্রকৃতি। গুণত্রয় এবং 

বুদ্ধিতন্ব প্রভৃতি পরবর্তী তত্বগুলি ইহাতেই অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে, এই জন্ক ইহার অপর 
মাম অব্যক্ত। 

+ গ্রহাস্তরে চতুর্ঘশ বৃদ্ধিতত্ব, পঞ্চাশ অহক্কারতন্ব। এবং যোড়শ মনগ্তত্ব, এই ক্রমনির্দেশ 

দেখিতে পাওয়। বায়। 
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৩২--৩৬। পঞ্চ অহাভূত ব৷ স্কুল ভূত। (১) আকাশতত্ব--অবকাশগ্রদ । 

(২) বাস্ধুতত্ব--গতিশক্তিবিশিষ্ট "এবং সঞ্জীবন অর্থাৎ জীবনীশক্ি গ্রাদ। 

(৩) তেজন্তত্ব--দাহিক এবং পাচিকাশক্কিবিশিষ্ট । (8) জলতত্ব আপ্যায়ন 

এবং দ্রবত্বগুণবিশিষ্ট। , (৫) পৃর্থীতত্ব--কাঠিস্ত এবং আধারশক্তিবিশিষ্ট। 

। . ব্ামেশ্বর, লিখিত হট্ত্রিংশৎ তত্বের বিবরণ সম্বন্ধে প্রমাণ-বাক]সমূহ উদ্ধৃত 

করিয়া! বলিয়াছেন--যট্ত্রিংশংতত্বের বিস্তৃত বিবরণ মৃগেন্জসংহিতার আছে, 

গ্রস্থবিস্তুতিভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল ন1। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে--সাঙ্যশান্ত্রে চতুর্বংশতি তত্ব সিষ্াস্তিত হইবাছে, 

এই স্থলে যট্ত্রিংশৎ তত্ব বল! হইতেছে। এই স্থলে অতিরিক্ত দ্বাদশ তত্বের 

অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণাভাব, ন! তাহা চতুর্বিংশতিতত্বের অন্তভূর্তি হইবে? ইহার 

উত্তরে বলা হইতেছে--প্রমাণের অভাব বল! যাইতে পারে না, ভগবান্ 

পরশুরামের উক্তিই গ্রমাণ। বিশেষতঃ স্বন্দপুরাণে-_ 

“বট ভ্িংশতত্বপ্রাসাদভূনাধায় নমো! নমঃ” 

দতস _ 
“ষটিংশদিধমেততৈ তত্বচক্রং সমীরিতম্।” 

এইরূপ প্রমাণ দেখিতে পাওয়] যায়। অতিরিক্ত ছাদশ তত্ব চতুর্বিংশতি তত্র 

অন্তর্গত৪ হইতে পারে না, যেহেতু --চতুর্ববিংশতি তত্ব ও আতিরিক্ত দ্বাদশ তব 

পরম্পর নিতান্ত বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট। মহাভারতের-_ 

“চতুব্বিশতিতত্বানি পুরুষস্ত ততঃ পরম্। 

এই বাক্যের সহিত বিরোধ হয়, এইরূপ মনে করাঁও উচিত নয়। অতি- 
+রিষ্ু দ্বাদশ 'তত্ব অতিশয় নুল্ম, এই জন্ত সেই বিষয়ে জান লাভ কব! অতিশয় 
কঠিন মনে করিয়। মন্দধুদ্ধি-ও নিয়াধিকারী পুরুষদিগের অস্ত সাঙ্ধাশন্ত্র ও 

মহাভারতে নুখবেস্ত চতুর্ধবংশতি তত্বেরেই উপদেশ কষ! হইয়াছে। 

যদি বিরুদ্ধধর্মবস্তাই তুত্ববিভাঁগের গ্রযোজক হয়, তবে ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি 

বিরুদ্ধধর্ঘ্মবিশিষ্ট ঘট পট প্রভৃতি পদার্থও শুত্বমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে? 
ইহার উত্তরে বল! হইতেছে- পূর্থীতত্বের ধর্ম কাঠির সাহত ঘটত্ব গটত্ 
প্রভৃতির বিরোধ নাই, অতএব ঘট পট প্রভৃতি পদার্থ তত্বাস্তর নহে? ইহার! 

পৃদ্বীতত্বেরই অন্তর্গত। এই বিষয়ে হৃতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে।-- 

এবং প 
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“আ' প্রলয়ং যত তিষ্ঠতি সর্বেষাং ভোগদারি ভূতানাম্। 

তত তত্বমিতি প্রোক্তৎ ন শরীরঘটাদি তত্বমতঃ ॥ * 

যাহ! স্ষ্টির আদি হইতে প্রলয় পর্যযস্ত অবস্থিত থাকিয়৷ সমস্ত গ্রাণিবর্গের ভোগ 

প্রদান করে, তাহার নাম তত্ব। এই জন্ত শরীর, ঘট প্রভৃতি তত্বসংজ্ঞায় অভিহিত 

হয় না। 
পাশপাশি ৭ শশা ৮৮৭ পিক তপতি পপি আজ ৭ ৯ পা পা পপ আআ পল স্পা পাস ল 

* রামেশ্বর এই ক্লোক * হ্তসং সংহিতার বলিয় উল্লেখ করিয়াছেন। ভোজদেবকৃত তন্ব- 

প্রকাশে [৬৩] এই ল্লোকটি দেখিতে পাওয়। যার়। তত্বপ্রকাশের এই প্লোকের টীকার 

শ্রীকুমার বলিয়।ছেন,-- 

“যৎ আপ্রলয়াবস্থায়ি সর্বভূতভোৌগকারণং তত্বমিতি তত্বলক্ষণং ন শরীর-ঘটাদেরস্তি, তঙ্গেশ- 

তৎকালব্যাপ্তাভাবাৎ। তথ|। শরীরঘটাদীনাং পৃথিব্যাদিতত্ববৃত্তিরপতয়! বুদ্ধিবৃত্তিরূপাঁধ্যবসায়াদিবৎ 

তত্বাস্তরত্বাসস্তবাচ্চ ন তত্বাধিক্যমিতি। তছুক্তং গুরুদেবাচার্যেণ _ 

ততত্বাৎ সম্ভতত্বাচ্চ তত্বানীতি ততে। বিদুঃ । 

ততত্বং দেশতে৷ ব্যাপ্তিঃ সম্ততত্ঞ্চ কালতঃ ॥ 

লক্ষারদিযোজনব্যাপি ততংমাপ্রলয়াৎ স্থিতম্। 

অন্তথ। স্তস্তকুস্তাদিরপি ততুং প্রসজ্যতে ॥ ইতি ।” 

ইহার তাঁৎপর্ধ্য এই-_ যাহা স্ষ্টির আদি হইতে প্রলয় পরযাস্ত অবস্থান, করিয়! সর্ধবপ্রাণীর. 

কারণ হয়, তাহার নাম তত্ব, এই তত্বলক্ষণ শরীর-ঘট।দির সম্ভব হয় না। যেহেতু উক্ত কা, 

তত্ব যেরূপ দেশ ও যেরূপ কাল ব্যাপিয়। থাকে, শরীর-ঘটাদি সেইরূপ দেশ ও সেইরূপ কাল 

ব্যাপিয়। থাকে না। বুদ্ধিগ্রভৃতির বৃত্তি অধাবসায়াদি যেমন তৃত্বীস্তর নহে, সেইরূপ পৃথিব্যাদি 

তত্বের বৃত্তি শরীর ঘট প্রভৃতিরও তত্বাস্তরত্ব সম্ভব হইতে পারে না। এই কথা গুরুদেব আচার্য্য 
বলিয়াছেন,_যাহা.নিরবচ্ছিন্নভাবে বছ দেশ ব্যাপিয়! থাকে, তাহার নাম "তত", আর যাহ 

সিরবছ্ছিন্নভাবে বহু কাল ব্যাপিয়! থাকে, তাহার নাম “সম্তত”। তন্বগুলি জক্ষাদিযৌজনব্যাপী 
এবং প্রলয় পর্বত স্থায়ী । অতএব ততত্ব ও সন্ততত্ব ইহাদ্দের আছে বলিয়া, ইহাদের::ঈুর “তন” । 
তত কস্ প্রভৃতির এইরূপ দেশব্যাপ্তি ও কাঁলব্যাপ্তি নাই বির! ইহার! তত্ব নহে।' 

তন ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্কিপপ্রত্যয়ে “তং” এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে । তন ধাতুর অর্থ 
বিস্তার, বিস্তৃতিই ব্যাপ্তি। যিনি সর্ধ্বদেশ এবং সর্বকাল ব্যাপিয়! আছেন, তাহার নাম তৎ। ত্রন্ধ 
স্বদেশ ও সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া আছেন, এই শন ব্রদ্ষের নাম 'তৎ*। “তৎ*এর যে ভাব বা 

ধর্ম, তাহার নাম “তত্ব” । শিবাদি পৃধিবাস্ত ষটংত্রিংশৎ পদার্থ বর্ষের ভাব ব। ধর্ম, এই জন্ত 

ইহাদের নাম “তত্ব” । তন ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রতায়ে «“ভত” এবং «“সম্*' উপসর্গ- 

যোগে “সম্ভত” পদ দিদ্ধ হইয়াছে । এইজন্য ঈশানশিব “ততত্ব”' ও “+সম্ততত্ব'' এই ছুই পদ 
হত্বের লক্ষণরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। 

১৩ 
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তম্ত্রান্তরে আত্মতত্ব, বিদ্ভাতত্ব ও শিবতত্ব, এই তিনটি তত্ব কথিত হইয়াছে। 

পৃর্ধাতত্ব হইতে প্রকৃতিতত্ব পর্য্যস্ত চতুর্বরবংশতি তত্বের অসাধারণ ধর্ম কেবল 
জড়ত্ব, এই জন্ত এই চতুর্বিংশতি তত্ব আত্মতত্বের অস্তর্গতঞ্ছ। পুরুষ বা জীবাত্মা 

পরমাত্মা বা শিবের অংশ, অতএব পুরুষে প্রকাশকত্ব-ধর্ম আছেঃ নিয়তি, 

কাল, রাগ, কলা, অবিদ্ধ! ও মায়া, এই ছয়টি তত্বের ধর্ম জড়ত্ব। যেমন লৌহপিও 
আগুনে পোড়াইলে লৌহপিও ও বহি তাদাত্মাভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ লৌহপিগ্ 
ও বহ্কির আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, উভয়ে এক হইয়! যায় ; তখন জড় 

লৌহপিও ও প্রকাশক বহ্ছি, এই উভয়ের জড়ত্ব ও প্রকাশকত্ব মিশ্রভাবে 
উভয়েতেই আরোপিত হয়; সেইরূপ নিয়তি প্রভৃতি ষট-তত্ব পুরুষকে আশ্রয় 

করিয়া যখন পুরুষের সহিত একাত্মভাঁবাপন্ন হয়, ৬খন নিয়তি প্রভৃতির জড়ত্ব 

ও পুরুষের প্রকাশকত্ব মিশ্রভাবে উভয়েতেই আরোপিত হয়। এই জন্ 

পুরুষ হইতে মায়! পর্যাস্ত সাতটি তত্ব মিশ্রভাবাপন্ন বলিয়া, ইহার! বিস্তাতত্বের 

অন্তর্গত শুদ্ধবিস্তা, ঈশ্বর, সদাশিব, শক্তি ও শিব, এই পাঁচটি তত্বের অনাধারণ 

ধর্ম কেবলপ্রকাশকত্ব, এই জন্য ইহারা শিবতত্বের অন্তর্থত। থে 
বেছি কখিত হইয়াছে, তাহাতেই এইরূপ অবাস্তরবিভাগ করিয়া 

রে বলা হইয়াছে, 
“ষট্ত্রিংশদ্বিধমেবং বৈ তত্বচক্রং মহেশ্বরি 1 

অতএব তাহার সহিত বিরোধ হুইল ন11 
পাশা শশী শি শাটল শীট টিন শশা ৩5৪ দশ সপ এটি অপ 

[ ঈশানশিবগুরুদেব নামক প্রসিদ্ধ আচার্ধ্য এ শানশিবপুরুদেবপদ্ধতি” নানক অষ্টাদশ 

সহশ্ন প্লোকাক্ক এক বিপুল তান্ত্রিক নিবন্ধ লিখিয়| গিয়াছেন। এই নিবন্ধ প্রাচীন এবং 

অতিশয় প্রামাণিক । রাঁধব ভষ্ট প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ নিবন্ধকার স্ব ন্ব গ্রন্থে ঈশানশিবের 

বারম্বার উল্লে্ণ করিয়াছেন । এই বিপুল গ্রন্থ সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কোর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

ঈশানশিব স্বীয় গ্রন্থে তত্বসমূহের দেশব্যাপ্তি যৌজনসংখ্যাদঘার নির্দিষ্ট করিয়াছেন। 

* এই স্থলে আত্মশকের অর্থ স্ুলশরীর । এই জন্তই তান্ত্রিক আচমনে “'আত্মতত্বায 

স্ব(হ1” এই মন্ত্রে সলদেহের, “বিচ্যাতত্বার় স্বাহ।” এই মন্ত্রে হুগ্ঘদেছের এবং “শিবতস্তায় স্বাহ।' 

এই মন্ত্রে কারণদেহের শোধন কর! হয়। 

+ ভান্কররায় সেতুবন্ধে [ ৭18৫,৪৬ ] বলিয়াছেন,-_ব্রক্গ সচ্চিদানন্দময়, তন্মধ্যে পৃথিবীত 

হইতে মার়াতত্ব পর্য্স্ত একত্রিংশৎ তনত্বে "সৎ অংশ প্রকট এবং “চিৎ ও “আনন্দ” অংশ 

আবৃত, এই জগ্ভ এই একত্রিংশং তত্ব আত্মতত্ব। শুদ্ধবিচ্যা, ঈশ্বর ও স্দাশিব, এই তত্ব 

“সং ও এ্টিৎ" অংশ অনাবৃত এবং “আনন্দ” অংশ আবৃত, এই জন্ত এই তন্বত্রয় বিদ্যাতদ। 



পুরগুরাম-কল্পত্ুত্র ১৩১ 

এই সকল প্রমাণের দ্বারা ধাহারা যোগবা শিষ্টের-- 

“সর্বত্র পঞ্চ ভূতানি ষষ্ঠং কিঞ্চিন্ন বিদ্ততে ।” 

এই প্রমাণবলে পঞ্চভূতরূপ পঞ্চ তত্বের অতিরিক্ত আর তত্ব স্বীকার করেন 

না, তাহাদের মতও পরাস্ত হইল। * 

ভাগবতে একাদশ স্বন্ধে ঘবাবিংশ অধ্যায়ে উদ্ধবের-_ 

“কতি তত্বানি বিশ্বেশ সংখা তান্যুষিভিঃ প্রভো | 

[ নবৈকাদশপঞ্চত্রীণ্যাখ ত্বমি শুশ্রম ॥ ] 

কেচিৎ ষড় বিংশতিং প্রাুরপরে পঞ্চবিংশতিম্। 

সপ্তৈকে নব ষট. চৈকে” 

| ভাগবত, ১১।২২।১,২ ] 

হে বিশ্বেশ! খাষিগণকর্তক কয়টি তত্ব সংখ্যাত হইয়াছে? তোমার 

নিকট গুনিয়াছি। তত্বের সংখা অষ্টাবিংশতি । আবার কেহ ষড়বিংশতি, কেহ 
পপ শা পাপা শশী শী পিস্পিপিসপী শী পিপিপি শা 

শক্তি ও শিব, এই ছুই তন্বে কোন অংশই আবৃত নাই, এই জন্ক এই দুই তন্ব শিবতত্ব । 

ভাস্কর বলিয়াছ্ছেন,_ইহীর মুলীভূত বচন প্রাচীন টীকাতে ভরষ্টব্য । তিনি অবারিত. 
৭৩২৩৩ ]-- 

“মায়াস্তমাতমতন্বং বিদ্যাতববং সদা শিবাপ্তং স্তাৎ। 

শক্কি-শিবৌ শিবতন্বং তুরীয়তত্বং সমাষ্টিরেতেষাম্ 1” 

এই অভিযুক্ত বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই-_পৃথ্ণীতত্ব হইতে মায়াতত্ব পর্যন্ত 

আত্মতত্ব, শুদ্ধবিদ্তা, ঈশ্বর ও সদাশিব, এই তত্বত্রয় বিদ্যাতত্ব, শক্তি ও শিব শিবতত্ব, এবং ষট. 
রতনের সম্ট তুরীরতত্ব নামে অভিহিত হয়। শীরদাতিলকে বৈপুরতত্বে আস্মতত্ব, 
বিদা। তত্ব, শিবতত্ব ও সর্ধ্তত্ব কথিত হইয়াছে, এই সর্ববতত্বই তুরীয়তত্ব। 

+ সেতুবন্ধে [ ৭84৪৬ ] ভাক্ষররার় বলিয়াছেন।--'“কিঞ্চেতেধু বট্কিংশত্ন্বেযু ক্ষিত্যাদি- 
শ্রোত্রান্তং ততঃ প্রকৃত্যন্তং ততে৷ মায়ান্তং তত: সদাশিবান্তং ততঃ শিবাস্তমেবংক্রমেণ পৃথিব্যাদি- 

ত্পঞ্চকত| ৷ তদিদং পঞ্চভৃতময়ং বিশ্বগিত্যনেনৈবোক্তম্। *** অত্র মুলভূতানি বচনানি 
াচাং টাকান দরষ্টব্যানি।”" ইহার তাৎপধ্য এই-_এই ঝট্ত্রিংশং তত্বের মধ্যে পূর্থীতত্ব হইতে 
শ্রোত্রতত্ব পর্যাস্ত সপ্তদশ তত্ব পৃথিবীতত্বাস্বক, অহস্কারতত্ব হইতে প্রকৃতিতত্ব পর্যাস্ত তন্বচতুষ্টয 

জলতত্বাত্মক, পুরুষতত্ব হইতে মায়াতত্ব পথ্যস্ত সপ্ত তত্ব তেজস্তত্বাত্মক, শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর ও সদ্বাঁশিব, 

এই তন্ত্র বাযুতত্বাত্মক, এবং শক্তি ও শিব, এই তত্ব দুইটি আকাশতন্বাম্বক। এইয়পে ষট.- 
ত্িংশততত্ব গঞ্চতৃতময়। এই জন্য বিশ্ব বটব্রিংশৎহত্তাত্বক হইলেও বিশ্বকে পঞ্চডুতময় বা 

পাঁঞতোতিক বলা হয়। ইহার মুলীভৃক্র বচন প্রাচীনগণের টাকাতে অষ্টব্য। 



১৩২ কৌলমার্শ-রহস্য 

পঞ্চবিংশতি, কেছু সপ্ত, কেহ নব, কেহ বা ষট. তত্ব বলিয়াছেন। এই প্রশ্নের 
উত্তরে তগবান্ ম্বমতে অষ্টাবিংশতি তত্ব প্রতিপাদন করিয়া, তত্বপরিগণনায় 

সপ্ধ প্রভৃতি বিরুদ্ধসংখ্যাবাদিগপের মতেরও উপপন্তি গ্রদর্শন করত,-_ 

“ইতি নান! প্রদংখ্যানৎ তত্বানামুষিভিঃ ক্কৃতম্। 
সর্ব স্টাষ্যৎ যুক্তিমত্বাদ্বিহ্রধা কিমশোঁভনম্ ॥” 

[ ভাগবত, ১১।২২।২৫] 

এই উক্তির দ্বারা তত্বলম্বদ্বে খধষিগণ কর্তৃক [ অধিকারিভেদে ] নান। সংখ 

বিধানের স্াব্যত্ব ও যুক্তিমত্ত৷ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই স্থলেও ভগবানের 

উক্তির অনুরূপ সমাধান হইবে । 

শরীরকঞ্চুকিতঃ শিবে। জীবে! নিক্ষঞুকঃ পরশিবঃ। ১।৫ 

ভ্রিবিধ মলের দ্বারা আবৃত শিবই জীবরূপে পরিণত হয়েন, ত্রিবিধ মলরূপ 
আবরণ ধাহার নাই, তিনিই তত্বাতীত পরমশিব। 

তাৎপর্য্য । তত্ববিভাগ বলিয়া, এখন জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বলা হইতেছে। 

এ্ন্িংশৎ তত্বের অন্তর্গত, পরমশিব তত্বীতীত*, অতএব উভয়ের ভেদ 

দি হইতেছে; এই অবস্থার তান্ত্রশ্বীকৃত অধৈতবাদ সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। 
স্রীমাধানের জন্ঠই "এই কুত্রের অবতারণা! । পরমশিব সর্বন্ব তন্ত্র তাহার 

এই পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্য অন্যানপেক্ষ অর্থাৎ অন্তকে অপেক্ষা করে না। মার! পরম- 

শিবেরই শক্তি । মায়া অঘটন ঘটাইতে পারে, এই জন্ত মায়াকে অঘটনঘটন- 

পটীয়সী বা ছুর্ঘট1! বল! হয়। পরমশিব নিজের ছূর্ঘটা মায়াশক্তির দ্বারা পুর্ণ 
স্বাতস্ত্ররকে আচ্ছাদিত করিলে যে পরিমিত স্বাতন্ত্রা হয়, এই পরিমিত স্বাতন্র্য- 

জ্ঞানের নাম আণব মল। আণব মূলকেই অবিস্তা বল! হয়। *শির্বোইহম্»। 
“পরিপূর্ণ: শ্বতস্ত্রোথহম্” ইত্যাকার জ্ঞানকে অবিস্তাই আবৃত করে ; এই আবরণই 

আণব মল। 

পরমশিব নিজেই স্বীয় পূণ স্বাতন্ত্রকে কিরূপে আচ্ছাদিত করেন.ঃ এই 
প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে-_-যেমন হুধ্য নিজের রশ্টির দ্বারা জল আকর্ষণ 
করিয়া মেঘের স্থষ্টি করেন, আবার স্বয়ংস্থষ্ট মেঘের দ্বারাই নিজকে আচ্ছাদিত 
করেন; সেইরূপ পরমশিবও স্বয়ংস্থষ্ট অবিস্যার দ্বারা নিজের স্বরূপ আচ্ছাদিত 
শপ সপ আপ পল 

* উপনিবৎপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম পরমশিব এবং অপরব্রক্ম শিব বা সগুণ শিব। 

পপ পাল 
শী সস পপ তা-ও সপ ইক রে 



পরশুরাম-কল্পসৃত্র ১৩৩ 

করিতে পারেন, ইহাতে কোন বাধা নাই। বস্ততঃ জীব ও শিবের ভেদ বাস্তব 

নছে--ওপাধিক, অর্থাৎ শরীররূপ উপাধির দ্বারা উপহিত শিবই জীব, উপাধি- 
রহিত হুইলে জীবই আবার শিব। বতএব তান্ত্রিকসম্মত অদ্বৈতপিগ্ধান্তের হানি 
হইল ন1। 

পরিচ্ছন্ন আণব মলের দ্বার! অপরিচ্ছিন্ন চিত্স্বরূপ পরমশিব কিরূপে আবৃত 

হইতে পারেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে বল। হইতেছে--মায়ার সামর্থা অনির্ববচনীয় ; 

অতএব মায়াকাধ্যে অধটনঘটনায় 'কিরূপে ই সম্ভব হয়?” এইবপ প্রশ্ন 

হইতে পারে না। এই জন্তই উক্ত হইয়াছে, 

“ছুর্ঘটেকবিধায়িন্যাৎ মায়ায়াং কিমসম্ভবি ।” 
তুর্থট কার্য্যের একমাত্র বিধায়িনী মায়াতে অসম্ভব কি আছে? স্থভগোদয়েও 

উক্ত হইয়াছে, 
“মায়াবিভিন্নবুদ্ধিনি'জাংশভৃতেষু নিখিলভূতেষু। 

নিত্যং তস্ত| নিরক্কুশবিভবং বেলেব বারিধিং রুদ্ধে 1” 

এই প্রকার আব মল কর্তৃক আবুত হইয়া স্বর শিব দেহপরিমি 

ধারণ করত অন্ত অনন্ত দেহপরিমিত জীবদিগকে নিজ হইতে 

করেন। এই ভেদজ্ঞান মায়ার কার্য, এই জন্য এই £ভদবুদ্ধির নাম ৮ু.ল্পাঁমল | 

এই প্রকার ভেদজ্ঞানরূপ মায়িক মলের দ্বারা মলিন হইয়৷ জীব শুভাশুভ 

কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । এই সকল শুভাশুভ কর্মের সংস্কার জীবে 

অবস্থিতি করে । এই সংস্কারবশে জীব জন্মমরণ, স্থথ ছুঃথ প্রভৃতি ভোগ করিয়া 

থাকে । এই সংস্কারের নাম কান মল। 

স্ুত্রস্থ “শরীর” শব্দের দ্বারা আপব, মায়িক এবং কার্ম্ম, এই ভ্রিবিধ মল 

কথিত হইয়াছে । এই ভ্রিবিধ মলরূপ কঞ?চুক অর্থাৎ আচ্ছাদনের দ্বার আবৃত 

_ শিবই জীব। পরমার্থনারে উক্ত হইয়াছে, 

«পরমং যত স্বাতস্ত্রাং হুর্ঘউসম্পাদনং মহেশস্ত | 

দেবী মায়াশক্তিঃ স্বাত্মাবরণং শিবস্যৈতৎ ॥” 

পরমশিবের যে পরম স্বাতস্ত্রা, ছূর্ঘটসম্পাদিক। মায়াশক্তিই তাহার স্বরূপে 

আবরণ করে। সুভগোদয়েও উক্ত হইয়াছে,__ 
২ শপ সত ০ উপ জজ 

সপ ল পে ০ শত শিশিশা ৯ পাপ সত প্ঞ  আ ৩ শশী পপি আপ | পাপন পপ সি 

* অহতে| মহান্ শিব অণু অর্থাৎ ক্ষুদ্র সীবরূপে পরিণত হন, এই জন্য এই অবস্থায় তীহীর 
নাম অণু এবং অপুত্বসম্পাদক মলের নাম আব মল। 



১৩৪ কৌলমার্গ-রহুসয 

“স ওয়া পরিমিতসুর্তিঃ সঙ্কোচিতসমন্তশক্তিরেষ পুমান্। 
রবিরিব সন্ধ্যারক্তঃ সংহৃতরশ্মিঃ স্বভাসনেইপ্যপটুঃ ॥৮ 

যেমন দন্ধ্যাকালে আরক্ত হৃর্যয নিজের রশ্মিকে সংস্কত করেন, তথন নিজেকে 

প্রকাশিত করিতেও তাহার সামর্থ্য থাকে না; সেইরূপ মায়াশক্তি কর্তৃক 

শিবের সমস্ত শক্তি সঙ্কুচিত হইলে সেই শ্িবই পরিমিতমৃত্তি পুরুষ অর্থাৎ জীবরূপ 
ধারণ করেন । 

অথবা--শিবের শরীর ত্রিবিধ__স্থৃগ, হুক্ ও পর। ধ্যানঙ্লোকে করচরণাদি- 

বিশিষ্ট যে রূপ বর্ণিত হইছ্াছে, তাহা স্থুলণরীর। মন্ত্রাত্মক শরীর হুক্্ষশরীর 
এবং বাসনাত্বক শরীর পরশরীর। এই ভ্রিবিধ শরীরের হ্বারা আচ্ছাদিত পরম- 

শিবই প্রথম তত্ব শিব। এই শিবও জীব) ইহার ভাব এই--শিবেরও জীৰতব 
আছে, অস্তের সম্বন্ধে আর কথা কি? ইহার দ্বার শিবন্বরূপ লাভও পরম- 

পুরুষার্থ নয়, ইহ! ধ্বনিত হইল।* 
এতাদৃশ জীব ত্রিবিধ-শুদ্ধ, শুদ্ধ ও মিশ্র । অজ্ঞানের অভাবহেতু শিব, 

শক্তি ও&এ্রশিব শুদ্ধ জীব। অজ্ঞানে আবৃত বলিয়! মনুষ্য প্রভৃতি অশুদ্ধ জীব। 

০ “্বকোন কোন বিষয়ে জ্ঞানের অভাব ও কোন কোন বিষয়ে 

বরণ আছে, এই হেতু ইহার! মিশ্র জীব। 

স্ববিমর্শঃ পুরুষার্থঃ | ১1৬ 

নিজের অর্থাৎ পরমশিবন্বরূপের বিমর্শ অর্থাৎ প্রন্াতিজ্ঞানই পুরুষার্থ 
অর্থাৎ অকৃত্রিম পরমপুকষাথ । 

তাৎপর্য্য। জীবও ঈথরের স্বরূপ বলিয়া এখন জীবের পুরুষার্থ নির্দেশ 
করিতেছেন। স্বশবের অর্থ আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরমশিব, তাহার 

বিমর্শ অর্থাৎ “পোইহম্ঠ, আমি সেঈ শিব, 8 প্রত্যভিজ্ঞানণ*। যেমন--- 
শপ ৯. সপ ডে সত আরশ পাপী পা সপসপাাশ ০ সি এর ০৯» ক 

* নির্ববাণমুক্তিই জীবের পরমপুরুতার্ধ | নি? বদ্ধ ব। (পরমশিবন্বরপলাভেই বা? 
মুক্তি হয়। সগপক্রক্ধ ব| শিবন্থরূপল।ভে নির্ব্বাণমুক্তি হয় না, এই জন্ত ইহ! পরমপুরুধার্থ 
নহে। ্ বা 

1 অনুভব ও অনুভবমূলক জ্ঞান তরিবিধ,_অনুভব, স্মৃতি এবং ')প্রত্যতিজ্ঞ। । ইত্তরিয়- 
সপ্নিকর্ষজন্ত সম্যক্ জ্ঞানের দাম অনুভব ঝ| প্রত্যক্ষ । যেমন-_সন্দুখবর্তী ঘট প্রত্যক্ষ করিয়া 
“এই ঘট" ইত্যাকার ঘটবিষয়ক প্রত্য্ষন্ডান বা অনুভব হয়। কোন বন্ত প্রত্যক্ষ করিবে মনে 
তাহার বাঁসন। থাকে, এই বাসনার নাম সংঙ্কার। উদ্বোধক বন্থার দর্শনাদিতে সেই সংক্কার উদ দব 



পরগুরাম-কল্পস্থুত্র ১৩৫ 

কেহ কঠদেশে স্বর্ণ ধারণ করিয়াছে, কোন সময় সে কথস্থ স্বর্ণ হারাইয়। গিয়াছে 
মনে করিয়া চতুর্দিকে খুঁজিয়। বেড়াইতেছে, তখন কোন কারণে সংস্কার উদ্ধনধ 
হইলে বুঝিতে পারে, কণের স্বর্ণ কেই আছে*। সেইরূপ জীবের শিবস্বরূপত্ব 
সর্বদাই বর্তমান আছে, অবিস্তার আবরণে জীব তাহ! ভূপিয়! যায়, অবিদ্তার 

আবরণ দূর হইলে নিজের শিবত্বরূপ স্বরূপ লাভ করিতে পারে। ইহাই 
অকৃত্রিম পুরুষার্থ। ভগবানের কপ! ভিন্ন ঈদৃশ পুকুযার্থলাভ হইতে পারে ন1। 

ভগবান্ শ্রীকৃষজও [ গীত| | বলিয়াছেন,_- 
“গামেব যে প্রপদ্ধস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে | 

আমাকে যে আশ্রয় করে, সে এই মায়! হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে । ভগবানের 

আরাধন। ভিন্ন তাহার প্রীতিলাভ করা বায় না। অতএব ভগবানের আরাধনাও 

পরম্পর৷ সম্বন্ধে মুক্তির সাধন। | 

বর্ণাজ্মকা নিত্যাঃ শব্দাঃ । ১1৭ 

বর্ণসমুদায়স্বরূপ শব অর্থাৎ মন্ত্র নিত্য । 

তাৎপর্য; । যোগাদির দ্বার! ঈদৃণ পুরুবার্থলাত হইণে পা? 
বনু শান্্রও দেখিতে পাওয়া যায়; তবে উপাসনার আবশ্ঠকতা বর্ণ ১৪৭৫ 

কি? না, উপামনার আবশ্তকতা আছে। যোগাদির দ্বারা লভ্য মুক্তি 

পুনরাবুত্তিরহিত নয়, অর্থাৎ ঈদৃশ মুক্তিতে ও পুনর্বার সংদারে আসিতে হয়। 

স্বচ্ছন্দসংগ্রছে উক্ত হইয়াছে,__. 
চে ৮০ পপাশিস শিপ পিসি পা স্পা ১০ আপস 

হইলে পূর্বধানুভূত বন্তর যে স্মরণ হয়, তাহার না স্থতি। যেমন- পূর্ববানুভূত ঘটের সদৃশ একটি 
ঘট দেখিয়! পূর্ববানুভূত ঘটের “সেই ঘট” ইত্যাকার স্মরণ হয্স। পূর্বধীনুভূত বিষয়ের সংক্কীর 

ও প্রত্যক্ষ, এই উভয় হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞ! । যেমন--পূর্বেধ একটি ঘট 

দেখিয়াছিলাম, সেই অনুভবজগ্ত সংস্কার আমার অন্তঃকরণে আছে, আবার সেই ঘটটি দেখিয়। 

"পূর্ব যে ঘট'টি দেখিয়াছিলাম, ইহা! সেই ঘট,” ইত্যাকার জ্ঞান হয়, ইহাই প্রত্যভিজ্ঞ। । অবিদ্যাবন্ধ 
জীব নিজের শিবত্ব ভূলিয়। অণুত্ব লাভ করে, পরে সাধনার দার! অবিদ্যাপাশ ছিন্ন করত আবার 
শিবত্ব লাভ করিয়া! সোহহম্” আমি সেই শিব, পূর্বের বাহ! ছিলাম, ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞ। 

জ্ঞান লাভ করে; তখন+তাহার বিভূত্ব, স্বত্ত্ব, সর্ধকর্তৃত প্রভৃতি গুণসকল স্বতঃই স্ফুরিত হয়। 

প্রচ্ঠাভিজ্ঞ। জান ভিন্ন এইরূপ হইতে পারে না। 

* ইহার নাম “কগুচামীকরম্তীয়” । চাঁমীকর শব্ের অর্থ স্বর্ণ। 



১৩৬ কৌলমার্গ-রহন্ত 

“মুক্তঞ্চ প্রতিবন্ধাত্তং পুনর্ববপাতি চেশ্বরঃ | 

বন্ধঃ সংসরতে ভূয়ো যাবদ্দেবং ন বিন্দাতি ॥% 

দেবতালাভ ন| হওয়া পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতাবশতঃ ঈশ্বর যুক্ত পুরুষকেও আবার 
বন্ধন করিয়। সংসারে প্রেরণ করেন। স্থলাস্তবে উক্ত হইয়াছে,-- 

“সাঙ্যষোগাদিসংসিদ্ধান্ শ্রীকঠস্তদহম্তখে | 
স্জত্যেব পুনস্তেন ন সদৃঙমুক্তিরীদৃশী ॥৮ 

প্রলয়ের পর স্থপ্টিপময়ে শিব সাঙ্্যযোগাদিসংসিদ্ধ পুরুষদিগকে আবার ত্যঙ্ি 

করেন। এই হেতু সাঙ্যযোগাদির দ্বার! লন্ধ মুক্তি, উপাসনার ত্বার।৷ আত্মজ্ঞানলব্ধ 
মুক্তির সদুশ নহে। অতএব উপাসনাই আত্মজ্ঞানলাভের মুখ্য উপায়, ইহ! সিদ্ধ 

হইল । উপাসনায় জপ করিতে হয়, জপের মুখ্য সাধন মন্ত্র, এই হেতু মন্ত্রবিষয়ে 

উপাসকের শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্ত এখন মন্ত্রের গুণ বর্ণিত হইতেছে। বর্ণাত্মক 

অর্থাৎ বর্ণসমুদ্রায়রূপ শবই মন্ত্রঞ্। এই মন্ত্র নিত্য। অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে 

স্বস্বরূপের অতিরিক্ত দেবতার অস্তিত্ব থাকে না, অতএব দেবতাবাচক মন্ত্রেরও 

অস্তিত্ব %্ না) অতএব এই স্থলে নিত্যত্ব কালব্রয়ের অবাধ্যত্বরূপ নিত্যত্ব 
নহে, অন) ২হার অন্তিত্ব বতক্ষণ থাকে, মন্ত্রের অস্তিত্বও ততক্ষণ, ইহাই 

ত৪%1তাৎপর্যা। অতএব এই স্থলে নিত্যত্ব, মূল অবিস্তার সমসত্তাকত্ব, 

এইরূপ রি হইবে। 1 
পপ এ পাপ পা ও আব পাপা পিপি ৮ পশিস্পিশি পি 7 পীপ্পি শনি ৮ শিস ২৩ শা শাশিশি তি পপ শি শী শি শি ০. শপ শপ ৯৯ ৩ পি পি ৩৯ আপ পচ পারাপার 

০ 

ক স্তরে মন্ত্র শব্দের উল্লেখ নাই। মন্ত্রের গুণ গবল৷ হইতেছে, পরহুত্রে মন্ত্রশব্বও আছে। 
অতএব এই শুত্রে “শব” শবের অর্থ সাধারণ শব্ধ ন! হইয়। মস্ত্ররপ শব্দ হইবে। 

1 ভাগ্কররার সেতুবন্ধে [৭1৪৩] বলিয়াছেন,_““অসমাপ্তকলুষাঃ শুদ্ধান্ত সপ্তকে1টি মহামন্ত্রাঃ। 

নচ তেষাং জড়ত্বমিতি শঙ্কাম। শবাশরীরহ্ত জড়ত্বেহপি শরীরিণ।মল্মাকমিব চেতনত্েপপন্তেঃ। 

অতএবাপক্কাণবমলবজ্জীবত্বভিপ্রায়েণ মন্ত্রণামণ্সংজ্ঞা । উক্তঞ্ণ মৃগেক্রসংহিতায়াং বিদ্যযস্বরজগ্ম- 

নিরূপপাবসরে,-- 

*অথানাদিমলাপেতঃ সর্ববকৃতৎ সর্দদূক্ শিবঃ। 
পূর্ববং ব্যত্যাসিতস্যাণোঃ পাশজ।লমপোহতি |” ইতি। 

আধিকারিকজস্ম নিরন্ঠ মন্ত্র্জন্ম প্র/পিতন্তেতি ব্যত্যাসিতপদস্তার্থঃ |” ভাম্কর সৌতাগাতাধরেও 

[স্গপৃঃ] বলিয়াছেন,-_-““অপক্া'ণবমলবজ্জীবস্বাদেব মন্ত্রাণ মণুসংজ্ঞাপি |” ৬ 

ইহার মর্দন এই-_যাহাদের মায়িক মল ও কার মল দুর হইয়া, কেবল আণব মল আছে, 

তাহাদের নাম শুদ্ধ। শুদ্ধ সাধক অপরুমল ও পৰ্কমলভেদে দ্বিবিধ। অপকমল শুদ্ধ সাধকগণ 

সপ্তকো টি মহামস্ত্রকূপে জঙ্সগ্রহণ করেন। মন্ত্র জড় নহে। চেতন আত্মার অধিষ্ঠানে যেমন জড় 



পরশুরাম-কল্পহুত্র ১৬৭ 

মন্ত্রাণামচিস্তাশক্তিতা। ১৮ 

মন্ত্রের শক্তি চিন্তা বা তর্কের অতীত । 

তাৎপর্ধ্য। স্বন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে, __ 

“সপগুতকোটিমহামন্ত্রাঃ শিববক্তাদ্বিনির্গতাঃ 1৮ 

সপ্তকোটি মহামন্ত্র শিবের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে । এই উক্তির দ্বারা মন্ত্রে 
সাদিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, অবস্তা অনাদি, কাজেই অবিস্তাসমকালিকত্ব সম্ভৰ 
হয় না। অতএব সাদিত্বরূপ ইতরসাধারণ গুণের দ্বারা মন্ত্রের স্তুতি সম্ভব 
হয় না। এই হেতু গুর্ববহুত্র দ্বারা মন্ত্রগুণবর্ণনায় সন্তুষ্ট না হইয়া এই স্যত্রে মন্ত্রে 
অসাধারণ গুণ বর্ণনা করিতেছেন। এমন্ত্রাণাম্” এই স্থলে সপ্তম্যর্থে যী, 
“মন্ত্রাণাৎ মন্ত্রে” এইরূপ হইবে । “অচিস্ত্যশক্তিতা”-_ন চিন্তা অচিস্ত্যা শক্তিঃ 
যত্র তে অঠিস্তাশক্তয়ঃ মন্ত্রাঃ, তেষাং'ভাবঃ তত্তা, অন্তীতি শেষঃ। মন্ত্রের শক্তি 
চিন্ত। বা তর্কের অতীত, এই জন্ত মন্ত্র অচিন্ত্যশক্তি, ইহার ধর্ম অচিস্ত্যশক্তিতা, 
এই অগিন্ত্যশজিতা মন্ত্রে আছে। অচিন্ত্যত্ব অর্থ তর্কের অবিষয়ন্ 
এই মন্ত্রের সাধনায় এইরূপ ফল কেন হইবে? এইরূপ তর্কের উপশ 
পারে না । পূর্বক থিত মায়াও তর্কের অতীত, তথাপি তক্লিবারণসমর্থ| ৩:০৮ 

শক্তি মন্ত্রে নিহিত আছে, এই হেতু মন্ত্র অনায়াসেই জ্ঞানাবরক অবিস্তার নিবর্তনে 

সমর্থ হয়, ইহাই এই স্ত্রের ঘার! প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
পাস পতিতিজটি 

শরীর চেতনরূপে প্রতিভাত হয়, সেইবপ শখরপ মন্ত্র জড় হইলেও চেতন জীবের অধিষ্ঠানে 

মস্ত্রেরও চেতনত্ব হয়। মন্ত্রে যে শক্তি নিহিত আছে, তাহাই মন্ত্াধিষ্ঠিত জীব । বখ। সৌভা গ্যতা্বর- 

(১৯৪পৃঃ]ধৃত তত্ত্ররাজে। _ 

| “তন্ুস্ত্রবীর্যমুদ্দিষ্টং মন্ত্রাণাং জীব ঈরিতঃ।” 

মন্ত্র অপক-আপবমলযুক্ত জীব, এই জন্য মন্ত্রের এক নাম অণু। সৃগেন্্রসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, 
_-অনাদিমলসম্বদ্ধরহিত সর্ববকর্তা! সর্ব্ষ্টা শিব, যাহারা আধিকারিক জন্ম পরিত্যাগ করিয়। মস্্রজন্ম 

লাঁভ করিয়াছে, এমন জীবসমূহের পাঁশজাল অর্থাৎ মলসমূহ ছেদন করেন অর্থাৎ মুক্তি প্রদান 

করেন। ইহার ঘার| £মস্ত্রশরীরী জীব, ইহ। প্রতিপািত হইল। শরীরী হইলে তাঁহার উৎপত্তি 

ও বিনাশ অবস্থত্ভাবী। এই বিষয়ে ভগবান্ শঙ্করাচারধ্য শারীরকভাষ্যে [১15২৮] বলিরাছেন,_ 

“ইদানীস্ত বিগ্রহবতী দেবতাহতভ্যুপগম্যমানা বদ্ধাপ্য্ধ্যযোগাদ্যুগপৎ অনেককর্দসন্বদ্ধিনি হবীংবি 

ভুলীত, তথাপি বিগ্রহধোগাৎ অশ্মদাদিবৎ জশ্মমরণবতী স1।” দেবতাদিগেরও শরীর আছে বলিয়া 

তাহারাও জন্মমরণের অধীন। অতএব মন্ত্রেরও জন্মমরণ আছে। 

১৪ 



১৩৮ কৌলমার্গ-রহস্য 

সম্প্রদায়-বিশ্বাসাভ্যাং সর্ববসিদ্ধিঃ। ১1৯ 

সম্প্রদায় ও বিশ্বাসের দ্বারা সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা যাঁয়। 

তাৎপর্য । এই সুত্রে মন্ত্রসিদ্ধি বিষয়ে সহকারী কারণ বলা হইতেছে । 
গুরুপরম্পরা যে আচার চলিয়! আসিতেছে, তাহার অনুসরণের নাম সম্প্রদায়। 

মন্ত্রের ফলসাধনতা বিষয়ে নিশ্চয়াবধারণ অর্থাৎ এই মন্ত্রের সাধনা করিলে এইরূপ 

ফল নিশ্চয়ই হইবে, এইরূপ অবধারণের নাম বিশ্বাস। সম্প্রদায় ও বিশ্বাসের 

সহিত মন্ত্রের সাধন করিলে সকল বিষয়ে অর্থাৎ যাহা যাহা! অভিলাষ কর! যায়, 

সেই সকল বিষয়েই সিদ্ধিলাভ হয়। লোকব্যবহারে দেখা যায়--এক দণ্ডের 

দ্বারা এক ব্যাপারে ঘটই হয়, পট হয়না। এইরূপতুরী [মাকু ], বেম। 
[ বস্ত্রবয়নের যন্ত্রবিশেষ ] প্রভৃতির দ্বারা পট অর্থাৎ বন্ত্রই হয়, ঘট হয় না। 

এইরূপ লৌকিক সমস্ত কারণে এককার্যাজনকত্বই নিয়ত আছে, অর্থাং 

প্রত্যেক কারণে এক একটি কার্ধ্যই জন্মায়, বিরুদ্ধ কার্ধ্য জন্মাইতে পারে না, 

এইরূপ দেখা যায়। মন্ত্রে সেইরূপ এককার্ধযজনকত্ব নিয়ত নাই। একই 

মব্িক্ম্ডিত সকল বিষয়ই জন্মাইতে পারে, ইহা! জ্ঞাপন করিবার জন্য “সর্ব 
ডি রি শু হইয়াছে । ইহার দ্বারা শ্রোতার প্রবৃত্তির জন্য মন্ত্রের গুণও 

এ।দিত হইল। ' 

বিশ্বাসভূয়িষ্ঠং প্রামাণ্যম্।১।১০ 
ইহাতে বিশ্বাসবাহুল্যই প্রামাণ্য । 

তাঁৎপর্য্য। মন্ত্ররপ এক কারণ হইতে সর্বসিদ্ধিরূপ বনু কার্য্ের উৎপত্তি 

লোকবিরুদ্ধ, ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । এই লোকবিরুদ্ধ বাক্য কিরূগে 
প্রমাণ হইতে পারে? ইহার উত্তরেই এই স্থৃত্রের অবতারণা । যাহার দ্বারা 

প্রমা অর্থাৎ নিশ্চয়জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম প্রমাণ, প্রমাণের ভাব প্রামাণ্য। 

প্রামাণ্যজ্ঞান হইলেই কথিত বিষয়ে প্রবৃতি জন্মে । “অতিশয় বহু” এই অর্থে 

বছু শবের উত্তর ইষ্ঠন্ প্রতায়ে ভূরিষ্ঠ পদ নিশপন্ন হইয়াছে। পূর্বতন 

“সর্ববসিদ্ধিঃ” অর্থাৎ সকল বিষয়েই সিদ্ধিলাভ হয়, এই বাক্যে অতিশয় বছ 
বিশ্বাসই প্রামাণ্য । ভ্রম, প্রমাদ [ অনবধানতা ] এবং বি প্রলিগ্! [ প্রতারণা 

করিবার ইচ্ছা! ] যাহার নাই, তাহার নাম আগ্ত। বাক্য প্রয়োগকর্থীর আগত 

নিশ্চয় হইলে বাকো দৃঢ় বিশ্বাস হয়। তঙ্ত্রে স্বয়ং শিব বলিয়াছেন, শিবের শিখ 
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পরশুরাম কল্পস্ত্রে শিববাক্য বলিয়াই “সর্বসিদ্ধিঃ* এই বাক্যের বিষ্ভাস 

করিয়াছেন। শিব ও পরশ্তরামের আপ্ুত্ববিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। 

অতএব এই বাক্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া! গুরুপরম্পরা উপদিষ্ট 

আচার অবলম্বনপূর্ব্বক মন্ত্রের সাধন! করিলে নিশ্চয়ই অভিলধিত ফললাভ হইবে। 

গুরু-মন্ত্র-দেবতা-হহত্-মনঃ-পবনানা- 

মৈক্যনিক্ষা লনাদস্তরা তব বিভ্তিঃ । ১1১১ 
ভাবনার দ্বার! গুরু, মন্ত্র, দেবতা, আত্মা [ জীবাজ্ম। ], মন: ও প্রাণবাষু, 

ইহাদের একত্ব সম্পাদন করিলে আ ত্মজ্ঞান লাভ হুয়। 

তাঁৎপর্য্য। নিক্ষালন শব্ধের অর্থ সম্পাদন, এ্ুক্যনিক্ষালন একত্বসম্পাদন। 

সুত্রে ভাবন! শব্দ না গাঁকিলেও অধ্যাহার করিতে হইবে, যেহেতু ভাবন। ভিন্ন 

অন্য উপায়ে ইহাদের একত্ব সম্পাদনের সম্ভাবন! নাই। গুরু- মন্ত্রদাতা গুরু । 

মন্ত্র_গুরুদত্ত মন্ত্র। দেব্তী--মন্ত্রপ্রতিপাস্ত ইষ্টদেবতা। আত্মা--সাঁধক স্বয়ং। 

মনঃ--চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মনঃ, এই চতুর্বিধ অন্তঃকরণ। পবন--পঞ্চ 

প্রাণবাযু। অস্তরাত্বা-_প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্বা। বিত্বি--অরং 

প্রতাক্ষ জ্ঞান। শব্দ এবং অনুমান প্রমাণে জীবাত্মবিষয়ে যে জ্ঞান 

পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান, গুরু প্রভৃতির একত্বসম্পাদঙন যে জ্ঞান হস/তাহা 
অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অপরোক্ষ জ্ঞান না হুইলে সিদ্ধিলাভ হয় না, 

এই জন্ত এই সুত্রে অপরোক্ষ জানের উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে । ভাবনার দ্বার 

ইহাদের এঁক্য সম্পাদন করিতে হয়, এই ভাবন1 চিস্তামাব্র নহে, এই ভাঁবনা- 

প্রণালী একমাত্র গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য । সাধক প্রথমতঃ দেবতার করচরণাি- 

বিশিষ্ট স্থল রূপের উপাঁসনা করেন এবং এই স্থুলরূপ দেবতার সহিত নিজের 
ভেদজ্ঞান বর্তমান থাকে । গুরু, মন্ত্র দেবতা ও সাধক, ইহার! শরীরধারী 

জীব, ইহাদের শরীররূপ উপাধি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু শরীরাঁধিষঠিত আত্ম! এক) 

অতএব শরীররূপ উপাধি পরিত্যাগ করিলে আত্মার একত্ব সম্পাদিত হয়। 

আবার মন্ত্র বাচক, দেবতা বাচ্য, বাচ্য বাঁচক অভিন্ন, এইরূপে দেবতা ও মন্ত্রের 

এক্য সম্পাদিত হয়। মনঃ ও প্রাণবাষুর এক্য বিষুপুরাণে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
যথা. 

“নভম্বান্ মনসো নাতিভিপ্নোহতস্তর্িরোধনাৎ ! 

মনো! নিশ্চলতামেতি” | 
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প্রাণবাহুর সহিত মনের অতিশয় ভেদ নাই, এই হেতু বাস্ুর নিরোধে মনও 

নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়। মনঃ ও বাস্ু দেহাধিষ্িত এবং দেহাধিষিত আত্মারই 
অবস্থাবিশেষ, অতএব ইহারা আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপে ইহাদের 

প্রকা সম্পাদন করিতে হয়। যদিও ইহাদের এঁক্যবিষয়ে এইপ্রকার নিশ্চয় 

জ্ঞান উপাসনালময়ে সম্ভব হয় না, তথাপি চেষ্টা করিয়া ক্ষণমাত্রও 

প্রক্যসম্পাদন করিতে পারিলে, ইহা উপাসনার অঙ্গ হইবে। 
অথবা! এই শ্ুত্রের অর্থ এইরূপও হইতে পারে--সাম্প্রদায়িক আচার 

অবলম্বনপুর্ববক দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত মন্ত্র্বারা৷ উপাসনার কথ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, 

সেইরূপে উপসনা করিলে গুরু, মন্ত্র, দেবতা, আত্মা, মনঃ ও প্রাণবান্, 

ইহাদের এক্যনির্ণয় এবং তাহার দ্বার! অস্তরাত্মার অপরোক্ষজ্ঞান হইবে । 

আনন্দং ব্রহ্মণে রূপং, তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং, 

তশ্যাভিব্যগ্জকাঃ পঞ্চমকারাঃ, তৈর্চনং 

গুপ্তা, প্রাকট্যান্নিরয়ঃ | ১১২ 

ব্রদ্দের রূপ, সেই আনন্দ দেহে অবস্থিত আছে, পঞ্চমকাঁর সেই 
অভিব্যপ্রক, ৫সই হেতু পঞ্চমকার দ্বারা গোপনে অঙ্চন! করিবে, 

প্রকাশ করিলে নরকগামী হইতে হয়। 
তাৎপর্য । এই পধ্যস্ত মন্ত্রস্তৃতি এবং তাহার সহকারিকারণ কথনের দ্বারা 

মন্ত্রজপরপ ক্রিয়৷ বিহিত হইয়াছে । এইকপে জপরূপ উপাসন! নিরূপণ করিয়া, 
এখন পুজারূপ উপাসনার বিধান করিতেছেন । ব্রক্ম যেমন চিৎস্বরূপ, 

সেইন্ধপ আনন্দস্বরূপও, তাহার প্রমাণ «বিজ্ঞান মানন্দৎ ব্রঙ্গ”” ইত্যাদি শ্রুতি। 

যেমন অজ্ঞানের দ্বার চিতৎরূপ আবুত বলিয়া জীব তাহ! জানিতে পারে না, 

সেইরূপ আনন্দরপও ছূঃখের দ্বারা আবৃত বলিয়! জীব তাহ! জানিতে পারে 
না। কোন সময়ে ভার বহন করিয়! সেই ভার পরিত্যাগ করিলে ভারবহন- 

জনিত ছুঃখাপগমে আনন অন্কৃতৃত হয়, এতাদূশ আননও ব্রঙ্গেরই স্বরূপ, 
পরস্ত দেহাবচ্ছেদে পরিচ্ছন্ন হইয়া! দেছেই অবস্থিত আছে। পঞ্চমকার সেই 

দেহাবচ্ছিন্ন আনন্দের অভিব্যঞ্নক অর্থাৎ অন্থুভবজনক | ইহার ভ্বার৷ অনুষ্ঠাতার 

গ্রবৃত্তির জন্য বিধীয়মান পঞ্চমকারের স্্তি করা হুইফাছে। যেহেতু পঞ্চমকার 

এই প্রকার শ্রেষ্ট, সেই হেতু ইহার দ্বারা গোপনে অর্চনা করিবে। ইহার দ্বারা 
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গোপন এবং পঞ্চমকাররূপ দ্রব্য, এতছ্ভয়বিশষ্ট অর্চনরূপ ক্রিয়া বিহিত 

হইয়াছে । গুপ্তি--পশুর নিকট গোপন অর্থাৎ পশুভাবাপন্নকে স্বীয় আচার 

জানিতে দিবে না। প্রাকট্য অর্থাৎ গোপনীয়তা ভঙ্গ করিলে নিরয় অর্থাৎ 

নরক হয়। 

ভাবনাদারাদাজ্ঞাসিদ্িঃ। ১১৩ 

ভাবনার দৃঢ়তা হইলে আজ্ঞাগিদ্ধি জম্মে। 

তাঁৎপর্যয । উপাসন। বলিয়। এখন উপাদকের ধর্ম কথিত হইতেছে। 

কোন বস্ত প্রত্যক্ষ করিলে “অহমিদং জানামি”১ আমি ইহা! জানি, এইরূপ জ্ঞান 

হয়। এই স্থলে “মহম্” অর্থাৎ দ্রষ্টী এবং “ইদম্” অর্থাৎ দৃষ্ত, এই ছুইটি 
পদার্থে ভে দান বর্তমান আছে, তাহ! না হইলে ইরূপজ্ঞান হইতে পারে না। 

কৌলসাধকের ভেদজ্ঞান দূর করিগ। অভেদজ্ঞান লাভ করিতে হইবে । “অহম্” 
ও “ইদম্” অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃষ্ঠ অভিন্ন, ইত্যাকার জ্ঞানলাভই কৌলসাধকের 
উদ্দেস্ত । এইগ্রকার জ্ঞানলাভের জন্য “অহম্” এর .প্রপার বাড়াইডেঞ্হইবে। 

“ইদম্” পদার্থ অপেক্ষা 'অহম্” পদার্থ শ্রেষ্ঠ, “ইদম্” পদার্থ “অহং | 
অন্তর্গত, এই বিবেচনাই এই স্থলে “ভাবনা” পদের অর্থ। এইর” নী 

দা্্য অর্থাৎ অশিথিলতা। আজ্ঞাপিদ্ধি _নিগরহান্গ্রহসামর্থয | আফ্রিপকের 

অর্থ আদেপ, আল্ঞাসিদ্ধি শবের অর্থ আদেশের অব্যর্থতা। ঈদৃশ ভাবন! দৃঢ় 
অর্থাৎ বদ্ধমূল হইলে সাধক কাহাকেও নিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া অভিশাপ 

প্রদান অথব। কাহাকেও অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা! করিয়া বর প্রদান করিলে 

সেই অভিশাপ অথব! বরের অনুরূপ ফল নিশ্চয়ই হইবে; তাহার বাক্য কখনও 

ব্যর্থ হইবে না। ভাবনাদার্ের ফলবর্ণনার দ্বারা সর্বদ] ঈদৃশ ভাবন! উপাসনার 
অঙ্গরূপ্েবিহিত হইয়াছে। 

*. সর্ববদর্শনানিন্দা। ১১৪ 

কোনও দর্শনশান্ত্রেরই নিন্দা করিবে ন1। 

তাৎপর্যা। উপাসকের দ্বিতীয় নিয়ম বলা হইতেছে । অন্ত দেবতার 

উপাসনাবিধায়ক যে সকল দর্শন অর্থাং শাস্ত্র আছে, তাহার নিন্দা করিবে ন!। 
তিঙ্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্ঠ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনাবিধান ও তদ্বিধায়ক 

তির ভিন্ন শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়াছে। নেই সকল শাস্ত্রের নিন্দা করিলে 
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তদধিকারীদিগের সংশয়োৎপত্তিহেতু স্বাবলম্থিত শাস্ত্রে অনাস্থা হইবে, অথচ 

কোৌলশান্ত্েও অধিকার হইবে না, অত এব উত্যত্রষ্ট হইয়া নষ্ট হইবে। ভগবান্ 

শ্ীকঞ্চও [ গীতা ] এই কথাই বলিয়াছেন,-- 

“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্্সজিনাম্।” 
কর্মে কিছু হয় ন! বলিয়া কর্্াসক্ত অজ্ঞদিগের বুঁদ্ধভেদ জন্মাইবে না। শ্রুতিও 
[ কৌলোপনিষৎ ] বলিতেছেন,--“লোকান্ ন নিন্দ্যাৎ”। 

অন্ত দেবতার উপাসকগণ উভয়স্রষ্ট হইয়া! নষ্ট হউক, তাহাদের এইবূপ নাশে 

উপেক্ষাবুদ্ধি থাকিলেই সেই নকল শাস্ত্রের নিন্দায় প্রবৃত্তি হয়। কৌলসাধক 
সকলকেই আত্মবৎ দর্শন করিবেন। পরের নাশে উপেক্ষা থাকিলে সর্বাত্মতা- 

বুদ্ধির হানি হয়, ঝআতবুএব উপাসনাজন্ ফললাভ হয় নাঁ। অতএব সর্বশান্ত্রে 

অনিন্দাও উপাসনার অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। 

অগণনং কস্তাঁপি । ১।১৫ 

কাহাকেও গণন! করিবে না। 

তি) তৃতীয় ধন্দম বল! হইতেছে। নুরগুরু বৃহস্পতিও যদি কৌল- 
গে) কোন কথ] বলেন, তথাপি স্ুরগুরু বলিয়া তাহার গণনা 

করিবে না। শ্রতিও [কৌলোপনিষৎ] বলিতেছেন,__“ন গণয়েং কমপি”। 

, সচ্ছিষ্যে রহস্য ক থনম্ । ১1১৬ 

নিজের রহ্ত অর্থাৎ গোপনীয় আচার সংশিষ্যকে উপদ্লেশ করিবে। 

ভাৎপর্য্য। চতুর্থ ধন্ম বলা হইতেছে । এই সুত্র কৌলোপনিষদের [৩১] 

এআ ত্ুরহন্তং ন বদেৎ” এই স্ুত্রের অপবাদ, “অর্চনং গুপ্তা” [ কর্ত্র ১১২], 

ইহার অপবাদ নহে। শিষ্াতিন্ন কৌলাচারপরায়ণ সাধকের সম্মুখে পুজ! 

করিতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে স্বকীয় গোপনীয় আচারের উপদেশ দিরে না। 

উপদেশ একমান্র সংশিষ্যকেই দিবে, অপৎশিষ্যকেও দর্দবে না । সৎশিষা ও 
অসংশিষ্যের লক্ষণ তন্ত্ররাজ কুলার্ণব প্রভৃতি তস্ত্রে জ্ঞাতব্য ৷ 

সদ! বিদ্যনুসংহতিঃ | ১১৭ 

সর্বদা উপান্ত মন্ত্রের অর্থানুসন্ধান করিবে। 

তাৎপর্ধযা। ইহা পঞ্চম ধর্। এই স্থলে “সদা” পদের দ্বারা পুজাদি বিহিত 



পরশুরাম-কল্পসুত্র ১৪৩ 

নিত্য কর্মানুষ্ঠানকালের অতিরিক্ত কাল বুঝিতে হইবে। বিদ্তা-__শ্যোপান্ত 
দেবতাবাচক মন্ত্র, অর্থাৎ গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র। অন্ুসংহুতি-_মন্ত্রপ্রতিপার্দিত অর্থের 

অনুসন্ধান । 

অথবা অন্থসংহতি শবের অর্থ মানস জপ। সর্বদা মনে মনে মন্ত্রজপ 
করিবে । আপনাদি নিয়মরহিত হইয়া জপ করা অনুচিত, এইরূপ সন্দেহ কর্তব্য 
নয়। যেহেতু মানসজপে নিয়ম নাই। পরমানন্দ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 

“মানসেইনস্তগুণিতৎ নিয়ম্তত্র নৈব তু। 

গচ্ছন্ শয়ান আসীনো ভুক্কো বা যন্র কুত্রচিং ॥ 

অন্ন।তশ্চাপবিভ্রশ্চ ন দোষস্তত্র বিদ্যতে |” 

বৃহদ্বামকেশ্বরতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে, 

“সর্ববকালং জপেদ্বিদ্যাৎ মনসা যস্ত কেঁবলম্। 

নিয়তো বাপ্যনির়তোহপ্যথ কুর্বংশ্চ নিত্যকম্। 

তথাপি তন্ত শুদ্ধন্ত তরস! সংগ্রসীদতি 1 1 

সততং শিবতাপমাবেশঃ 1১১৮ 

সর্বদ1 শিবত্বের সমাবেশ ভাবনা! করিবে। 

তাংপর্যয | যষ্ঠ ধর্ম বলা হইতেছে । “শিবোহ্হমস্মি” আমি প্রকাশম্বরূপ 

শিব আছি, সর্ববদ| এইরূপ ভাবন| করিবে । পূর্বশ্ুত্রে সর্বদা মন্ত্ার্থচিন্তন এবং 

এই চ্ছত্রে "সর্বদা শিবগাসমাবেশভাবন! বিহিত হুইয়াছে। এককালীন উভয় 
ভাবনা, অসম্ভব, অতএব উভয্বের বিকল্প বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ নিত্যকন্মাহ্ঠানের 
অতিরিক্ত কালে এই দুইয়ের একতরের অনুষ্ঠান করিবে । অথব৷ নিম্াধিকারী 

অঞ্কার্থভাবন! এবং মুখ্যাধিকারী শিবতাসমাবেশ ভাবনা! করিবে। 

* বীজমন্ত্রের যে অর্থ আছে, ইহ| অনেকেই অবগত নহেন। দেবত। বাচ্য, মন্ত্র বাচক। 
বাঁচক মন্ত্রের দ্বারা বাচ্য দেবত| কিরূপে প্রতিপাদিত হন, তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। বীজ- 

মন্ত্রের অর্থ কোন গ্রন্থে এক স্থানে নাই, নান গ্রন্থে নান স্থানে কথিত হইয়াছে । অর্থজ্ঞানের 
সন্কেত না জানিলে অর্থপ্রতিপাঁদক গ্রন্থ বা বচন দেখিয়। বুঝ। যাইবে না । 

1 সর্বদা মানস জপ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অর্থানুসন্ধান কর্তব্য । 



১৪৪ কৌলমার্গ-রহস্ত 

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যাবিহিতহিংসা- 

স্তেয়লোকবিদ্বিষ্টবর্জনমূ ৷ ১১৯ 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্ধ্য, অবৈধ হিংসা, চৌর্য্য, এবং 

লোকগছিত কর্ম, এই সকল বর্জন করিবে। 

তাৎপর্ধ্য। সপগুম ধর্ম বল! হইতেছে । কাম-_-“ইহা! আমার হউক” এইরূপ 
ইন্জ্রিয়ভোগা বিষয়ের শ্রতি ইচ্ছা । ক্রোধ_-তমোগুণের উদ্রেকে জাত 

অস্তঃকরণধন্্রবিশেষ। লোভ-দ্রব্যাদিতে স্বত্বত্যাগের প্রতিবন্ধক অত্যন্ত 

অন্থরাগবিশেষ। মোহ-_-কোন্টি কার্যা, কোন্টি অকার্ধ্য, তাহার বিচার ন! 

করা । মদ--গর্ব। মাৎসর্য্য-বিদ্বেষগনিত গুণশালী জনে দোষারোপ । 

অবিহিতহিংসা-_অন্ুরাগবশতঃ ভোজনের জন্য পশ্ুপ্রভৃতির বধ। ্তেয়-_ 

বিনান্থমতিতে পরজ্রব্যগ্রহণ। লোকবিদ্বিষ্ট-লোকগহিত কম, মাতৃবুদ্ধিতেও 

নির্জনে পরস্ত্রীর সহিত আলাপ প্রভৃতি । এই সকল বজন করিবে। 

একগুরূপাস্তিরসংশয়ঃ । ১২০ 

গুরুর উপাসনা! করিবে, তাহাতে সংশয় হইতে পারে না। 

রী, ইহা অষ্টম" ধর্ম। ন বিদ্যতে সংশয়ো যত্র ইতি অসংশয়ঃ। 

€অসংশয়” এই পদ “একগুরূপান্তিঃ, ইহার বিশেষণ, আর্বপ্রয়োগে ভিন্নলিঙগত্ব 

হইয়াছে। অনেক গুরুর সেঝ! করিলে পূর্ববগুরুর বিরুদ্ধ কথ! যদি পরবর্তী গুরু 
বলেন, তবে সংশয় উপস্থিত হইবে, এক গুরুর উপাসনায় সেইরূপ.'সংশয়ের 

সম্ভাবন! নাই, অতএব এক গুরুর সেবাই কর্তব্য ।* 

সর্বত্র নিম্পরিগ্রহত। ॥ ১।২১ 

ভোগকামনায় পঞ্চমকারাদি গ্রহণ করিবে না। 

তাৎপর্যয। নবম ধর্ম উক্ত হইতেছে। সর্বব্র--মপঞ্চকাদিযু। নিষ্পরি- 
গ্রহতা--নির্গতঃ পরিগ্রহঃ ইচ্ছ। যস্ত সঃ নিশ্পবিগ্রহঃ, তশ্ত ভাবঃ তত্তা। 

“পত্বী-পরিজনাদান-মুল-শাপাঃ পরিগ্রহাঃ1% 
টি ১০০০ 

% রামেশ্বর এই স্থলে গুরুর সম্বন্ধে বু কথ! বলিয়াছেন। কৌলোপনিষদের “গুরুরেকঃ” 

এই নুত্রের ব্যাখ্যায় ভাস্করের উক্তি যাহা বল! হইয়াছে, রামেশ্বরের উক্ভিও তদনুরূপ, এই জন্য 

তাহ আর লিখিত হইল না। 



পরশুরাম-কঙ্গসথত্র ১৪৫ 

অমরের এই উক্তি অনুসারে পরিগ্রহ শব্ের অর্থ আদান বা গ্রহণ ; পরিগ্রহের 

মূল ইচ্ছা, অর্থাৎ ইচ্ছা! না হইলে গ্রহণ হইতে পারে না। এতাদৃশ কোষাহছসারে 
পরিগ্রহ শব্ধ ইচ্ছার বাচক। পঞ্চমকার আমার হউক, এইরূপ ইচ্ছ! করিয়া 

গ্রহণ করিবে না। এই কথ! ভাগবতে স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে । যথা,_- 

“যদ্ভ্রাণভক্ষে। বিহিতঃ সুরায়- 

স্তথ! পশোরালভনৎ ন হিংসা! । 

এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়৷ ন রত্যৈ 

ইমং বিশুদ্ধং ন বিছুঃ স্বধর্মম্ 1 
স্পা অপ সস? পপর পপ সস 

* [ শ্রীমস্তাগবতের একাদশ ক্ষন্ধে ] বন্ুদেব নারদকে ভাগবত ধর্মবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
তদুত্বরে মহারাজ নিমির প্রশ্নে কবি প্রভৃতি নয় জন ত্রা্মণ যে ভাগবত ধর্ম বলিয়াছিলেন, তাহাই 
নারদ বলিয়াছিলেন। 

হরিভজনবিমুখদিগের নিষ্ঠা কি? নিমির এই প্রস্মের উত্তরে চমস বলিতেছেন, 

“লোকে ব্যবারামিষ-মদ্যসেবা 

নিত্যান্ত জন্তোন“হি তত্র চোদনা । 

ব্যবস্থিতিস্তেযু বিবাহ-যজ্ঞ- 

্ সথরাগ্রহৈরান্ নিবৃত্তিরিষ্টা ॥৮ ১১1৫১১১ 

ইহার ব্যাখ্যায় শ্ীধরম্বামী বলিয়াছেন,_““ননু ব্যবায়াদীনামপি “তো ভার্য্যামুপেয়াৎ 'হতশেষং 
তক্ষয়ে' ইত্যাদিন! বিহিতত্বাৎ কিমেবং নিন্যতে ? অত আহ লোক ইতি। ব্যবায়ঃ স্ত্ীসঙ্গঃ। 

নিত্যাঃ রাগত এব নিত্যং প্রাপ্তাঃ। জস্তোঃ প্রাণিমাত্রস্ত। অতত্তত্র তাস্থ চোদন। বিধিনস্তি। 

ননু ঝতাবুপৈয়াৎ ইত্যা্দিন। বিধির্দরশিতঃ। সত্যম্ঃ ন ত্বয়মপূর্বববিধিঃ, রাগৃতঃ প্রাপ্তত্বাং। কিন্ত 

নিয়মবিধিরূপেণ রাগিণামভ্যনুক্তামাত্রং ক্রিয়তে। তাহ ব্যবস্থিতিরিতি। তেষু ব্যবায়াদিযু। 

কৈ? বিবাহ-যজ্ঞ-সথরাগ্রহৈঃ। বিবাহবিষয় এব ব্যবারঃ কার্য্যং। যজ্ঞ এবামিষসেব! । 

£সৌত্রামণ্যাং হ্থরাগ্রহান্ গৃহাতি' ইতি শ্রুতেঃ তত্রৈব মগ্যসেবা। ইতি নিয়মঃ ক্রিযতে। নমগুচ 
নিয়মপক্ষেইপি আবগ্তকত্বাৎ ন নিন্দ! যুক্ত।, অত আহ আনু নিবৃত্তিরিতি। আন্থ ব্যবায়ামিষ- 

মদাসেবান্থ নিবৃত্তিরিষ্ট। | অয়ং ভাবঃ--নায়ং নিয়মবিধিরপি নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ, অতে। নিবৃত্তিঃ 

পরিসংখ্যৈব। 

ইহার তাৎপধ্য এই-স্ব্যবার়, আমিবতক্ষণ ও স্ুরীপান। এই তিন বিষয়ে লোকের 

অনুরাগৰশতঃ নিত্যই প্রবৃত্তি আছে বলিয়! বিধির প্রয়োজন হয় ন।, যেহেতু - অপ্রবৃত্ত বিষয়ে 

বৃত্তির জন্তই বিধির প্রয়োজন হয়। এইরাপ প্রবৃত্তিস্থলে নিয়ম কর! হইল-_“খতৌ ভার্ধ্যামুপেয়াৎ” 

অবাৎ বিবাহিত| পত্ীতে খতুকালে উপগত হইবে, ““ছহতশেষং ভক্গয়েত' যজ্জশেষ আমিষ ভক্ষণ 

করিবে, *'সৌক্রামপ্যাং নুরাগ্রহান্ গৃহাতি” [ হজ্জে সথরাপান করিবার পাত্রের নাম হাহ | 
১৫ 



১৪৬ কৌলমার্গ-রহ্স্ত 

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, অতএব ভক্ষণ কর! কর্তব্য, এই বুদ্ধিতে স্থরাপানের নাম 

স্রাগভক্ষ। দেবতার উদ্দেশে ত্যাগবুদ্ধিতে পণ্ড প্রভৃতির হননের নাম 
আলভন। : 

অথবা সর্ধত্র--বস্তমাত্রে, নিম্পরিগ্রহত।--স্বীয়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে। 
অর্থাৎ সকল বস্ততেই “ইহ! আমার,» “উহ! আমার নহে” ইত্যাকার মমতা 
পরিত্যাগ করিবে । 

উমানন্দ নিত্যোৎসবে এই সুত্রের “ম্বভোগবুদ্ধিতে ধনসংগ্রহ করিবে না" 
এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। জৈমিনি মীমাংসাদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে “ভ্রব্যানং 

ত্রত্বর্থম” এই সুত্রে পূর্বপক্ষ করিয়া “তদ্রব্যার্জনৎ কেবলপুক্রষার্থ;” এই 
সুত্রে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত উমানন্দের এইরূপ ব্যাখ্যার নিতাস্ত 

বিরোধ হয় । 

সৌতআআমণীধাগে স্থরাপান করিবে। ইহা! নিয়মবিধি, অর্থাৎ --বিবাহিতা পত্বীভিন্ন অন্তত্র উপগত 

হইবে না, বশে ভিন্ন অন্ক আমিষ ভক্ষণ করিবে না, সৌত্রামণীষাগ ভিন্ন অগ্যত্র সুরাপান 

ই দকল হলেও নিবৃত্তি প্রশত্ত । বৈধ স্থলেও যে নিবৃত্তির বিধান করা হইল, 
বিধি, অর্থাৎ বৈরাগ্যবশতঃ ইচ্ছা করিলে ইহা হইতেও নিবৃত্ত হইতে পারে, 

নিবৃত্ত না হইলে পাপ হইবে না বৈরাগ্য ভিন্ন নিবৃত্ত হইলে পাঁপ হইবে। 

চমস ইহার এক শ্লোক পরেই **যদ্ভ্রাপভক্ষঃ” [১3১1৫1১৩] এই শ্লোকটি বলিক্কাছেন। এই 

গ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, _ 

“ব্যবারাদ্যতানুজ্ঞানং ন যথেষ্টম্ অপিতু অন্তখৈব, ইত্যাহ যদিতি। বদ্যল্মাৎ স্থুরায়াঃ স্রাণভক্ষ: 

অবস্রাণং স এব বিহিতে! ন পানম্। তথ! পশোরপি আলভনমেব বিহিতং নতু হিংসা। 

অয়মর্থঃ-_-দেবতোদ্দেশেন যত পশুকমনং তদালতনং 'বায়বাং শ্বেতমালভেত: ইত্যাদিক্রুতেঃ, ন তু 

হিংসা । 

'য1 বেদবিহিত। হিংস। ন সা ছিংসেতি কীর্ত্যতে |, 

ইতি বচনাৎ। ভক্ষণোদদেশেন তু ক্রিয়ামাপং হুননং লৌকিকবৎ হিংসৈব। তত্র হি 

জালতনমেব বিহিতংন তু হিংস|। অতো ন যথেষ্টভক্ষণাভ্যনুজ্ঞ। ইত্যর্থঃ। ব্যবায়োহপি গ্রজয়৷ 

নিমিশুভৃতয়া, ন তু রত্যৈ । অতে! মনোরথবাদিনঃ ইমং বিশুদ্ধং স্বধর্মং ন বিছুরিতি ।” 
ইহার তাৎপর্য এই-_সৌন্রা্পীষাগে যে স্থরাপান করা হয়, তাহার নাম অবস্রাণ, পান নহে; 

নিজের ইচ্ছামত স্থরাপানের নাম পান। শাস্ত্রে অবস্রাণই বিহিত হইয়াছে, পান বিহিত হয় নাই। 
দেবতার উদ্দেশে পশুহননের নাম আলভন। হিংস! নহে ; নিজের ভক্ষণের জন্ত পশুহননের নাম'' 

হিংসা। শাস্ত্রে আলভন বিহিত হইয়াছে, হিংস! বিছিত হয় নাই। পুত্র উৎপাদনের জন্ত ব্যবায 
বিহিত হইয়াছে, রতির জন্য বিহিত হয় নাই । মনোরখবাদিগণ এই বিশুদ্ধ হ্বধর্দ জানে না। 



পরগুরাষ-কল্পহুত্ ১৪৭ 

ফলং ত্যক্ত। কর্মমকরণমূ। ১২২ 
ফলকামন। পরিত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে। 

তাঁৎপর্য্য। দশম ধর্ম বল! হইতেছে । ফল-_কৃত্রিম সুখ এবং তাহার 

সাধন ধর্ম, অর্থ ও কামক্জ। এই স্থলে ফল শব্দের দ্বারা ফলবিষয়ে 

ইচ্ছ। অর্থাৎ কামন। বুঝিতে হইবে । ফপকামনা পরিত্যাগ করিয়। বিহিত কর্ম 
করিবে, অর্থাং কাম্য কর্ম করিবে না। “কাম্য কর্ম করিবে না” এই কথা না 

বলিয়া! “ফলকামন! পরিত্যাগ করি! কর্ম করিবে” এইব্প বলায় ইহ প্রতি- 

পাদিত হইগ়াছে যে,_ফলকামন। পরিত্যাগ করিয়া! কেবল ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে 
কাম্য কর্্দও করিতে পারে। 

অনিত্যকম্মলোপঃ | ১।২৩ 

নিত্যকর্ম লোপ করিবে ন1। 

তাৎপর্যয । একাদশ ধর্ম কথিত হুইতেছে। “নিত্যঞ্চ তৎ ক! 

শ্ন।ন-সন্ধ্যা-পৃজাদি, তন্ত লোপঃ অনন্ুষ্ঠানৎ নিত্যকর্ম্মলোপঃ, ত 
নিত্যকম্মনলোপো যন্মিন উপাঁদকে স অনিত্যকর্মলোপঃ, ভবেৎ ইতি শেষঃ।” 
অর্থাৎ স্নান সন্ধ্যা পৃঞ্জা প্রভৃতি নিত্যকর্ম অবশ্তই বর্তব্য। "'নিত্যকর্ধব 
কর্তব্য" এইরূপ না বলিয়া, ব্যতিরেকমুখে বলার উদ্দেস্ এই যে,_নিত্যকর্শ 

পরিত্যাগ করিলে কেবল যে ক্রতুবৈগুণ্য হইবে, তাহা নহে, প্রত্যবায় এবং 
নরকও হুইবে। 

মপঞ্চকালাভেহপি নিত্যক্রমপ্রত্যবসুত্তিং। ১২৪ 
পঞ্চমকারের লাভ না হইলেও প্রতিনিধির দ্বার! নিত্যপুজার অনুষ্ঠান করিবে। 

তাংপর্য্য। “আননং ব্রহ্মণো রূপং” [১/১২] ইত্যাদি সত্রে পঞ্চমকারের দ্বার! 
নিত্যপৃজা, এবং পুর্বশ্থত্রে [১/২৩] নিত্যপুঞ্জার অবস্থাকর্তব্যত্ব বিহিত হুইয়াছে। 

....* মুক্তিতে যে ্রদ্মানলোর অনুভূতি হয়, তাহার নাম অকৃত্রিম হখ। ইল্লিয়তোগ্য বিষয়ের 
' উপভোগে বে হিক হুখ, এবং শ্বর্গবানাদিঞস্ত যে পারত্রিক সুখ হয়, এই উতয়ই কৃিম নুখ। 
অতএব কাম্যকর্থের যে ফললাভ হয়, তাহ! কৃত্রিম হুখ। কৌলসাধকের একমাত্র প্রার্থনীয় 

অকৃত্রিম হুখ, তাহার! কৃজিস সুখের প্রার্থী নহেন। 



১৪৮ কৌলমার্গ-রহুস্য 

এই অবস্থায় নিত্যপৃজার সাধনীভূত পঞ্চমকারের লাভ না হইলে নিত্যপুজ! 
কিরূপে সম্পাদন করিবে ? ইহার উত্তরেই এই হুত্রের অবতারণা । ''মপঞ্চকা- 
লাভে মুখাং নাস্তীতি ন কর্্মলোপঃ | কিন্তু প্রতিনিধিনাপি নিত্যক্রমঃ নিত্যপুজ! 
তন্ঠাঃ প্রত্যবমৃষ্টিঃ অন্ুষ্ঠানং কর্তব্যমিতি শেষঃ 1” * 

মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দর্শপূর্ণমাস যাগে “ব্ীছির অভাবে কন্্ম লোপ 

হইবে” এইরূপ পূর্ববপক্ষ করিয়।, ব্রীহ্ির দ্বারা পুরোডাশ প্রস্তত করিতে হয়, নীবারের 
দ্বারাও তাহা হইতে পারে ; অতএব “নিত্যকর্ম্ে ব্রীহির দ্বারা পুরোডাশ করিতে 

হইবে,” এই নিয়মের লোপ হইলেও কিঞ্চিৎ অঙ্গছানি স্বীকার করিয়। প্রতিনিধির 

দ্বারাও নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম সম্পাদন করিতে হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত 

করা হইয়াছে +। এতাদৃশ স্তায়কে মূল করিয়াই শ্রোত-স্মার্ডকর্দমমাত্রে মুখ্যের 
অভাবে প্রতিনিধির প্রচার দেখ। যায় । এই স্থলেও তাদৃশ যুক্তির দ্বারাই প্রতি- 

নিধির প্রাপ্তি হইতে পারে, স্যত্রের দ্বার] পৃথক নির্দেশের প্রয়োজন কি? ইহার 

উত্তরে বলিতেছেন, _ শ্রোতম্মার্তকর্ম্ন মুখ্যের অলাভে প্রতিনিধির দ্বারা নিত্য ও 
নৈ সি কার্ধযই হইতে পারে, এই স্থলে কেবল নিত্যপুজাই প্রতিনিধির 

ছাবা রে, নৈমিত্তিক পুক্া প্রতিনিধির দার! কর্তব্য নহে, ইহাই এই 
র দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে । ভাক্কররায় সেতুবদ্ধে-_ 

"্চক্রপুজাৎ বিশেষেণ যোগিনীনাং সমাঁচরেৎ ।” 

(বামকেশ্বরতন্ত্র, ৮।২০১] 

এই বচনের “বিশেষেণ” এই পদের ব্যাখ্যায় প্রথমতঃ “নিত্যপুজামপেক্ষ্য 
যোগিনীবীরাধিকাতক্ষ্যতোল্যাস্ভাধিক্যাদিনা” এইরূপ ব্যাখ্যা করত সস্তোষ- 
লাভ করিতে না পারিয়! "'বিশেষদ্রব্যেণ ব! ইত্যর্থঃ। তেন নিত্যপুজায়াং 

বিশেষদ্রব্যালাভেইপি প্রতিনিধিনা নির্বাহঃ সুচিত ইতি নিত্যপুজায়ামেব 

অভ্যনুজ্ঞ! নতু অন্তত্র।” এইব্প ব্যাখ্য/ করত ইহার সাধকরূপে এই সুত্র 
উদ্ধৃত করিয়াছেন ।; বিশেষদ্রবা--পঞ্চমকার। 

* সুত্রে প্রতিনিধিপদ নাই, ইহার অধ্যাহার করিতে হয় । ভাশ্কর রায়ও বন স্থানে এই হুত্রের 

উল্লেখ করিয়! প্রতিনিধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

1 শরৎপক ধান্তের নাম ব্রীহি। এই ধান্ের তওুলচূর্ণের দ্বারা পুরোডাশ [ পিষ্টকবিশেষ ] 
প্রস্তুত করির! তাহার দ্বার! হোম করিতে হয়। ত্রীহি আশ ধান নর, ইহ! ভিন্ন জাতি । নীবার__ 
অধর্রজাত ধান্বিশেষ। 

$ পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত সেতুবদ্ষে--“বিশেষেগ-_নিত্যপূজামপেক্ষ্য যোগিনী- 



পরগুবাম-কল্পসৃতর ১৪৯ 

নির্ভয়ত। সর্বত্র | ১২৫ 

কাহাকেও ভয় করিবে না। 

তাৎপর্যয ৷ দ্বাদশ ধর্ম বলা হইতেছে । কৌলমার্গাবলম্বনে এবং পঞ্চমকা র- 

সেবায় নরকাদিপ্রতিপাদক যে সকল শাস্ত্র আছে, সেই সকল শাস্ত্র হইতে ভয় 

দূর করিবে। সেই দকল শাস্ত্র রাগী অর্থাৎ গাসক্ত পুরুষের ভয়ের কারণ, 
“আমি অন্ুরাগবশতঃ পঞ্চমকারসেবা করি না, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কৌল- 

মার্গাবলম্বন ও পঞ্চমকার সেবা করিতেছি, অতএব মামার ভয়ের কারণ নাই,» 

এইরূপ নির্ধারণ করিয়৷ তয় দুর করিবে। 

সর্ববং বেছ্ং হব্যম্ ইন্ছিয়াণি ক্রচঃ শক্তযে। 

জ্বালাঃ স্বাত্মা শিবঃ পাবকঃ স্বয়মেৰ হোতা । ১২৬ 

সাধক অস্তঃকরণবেস্ত সকল পদার্থকে হুব্য, ইন্দ্রিননদমুহকে ক্রকৃ, শক্তিত্রয়কে 

জালা, নিজের আত্মার সহিত অভিন্ন শিবকে বহি, এবং নিজ ফেজ 

ভাঁবন। করিবে। 

তাৎপর্য । এই স্ত্রে সকল সিদ্ধান্তের সারভূত ধর্শা বল! হইতেছে। “বেটি 

এই পদের পুর্বে “অন্তঃকরণবৃত্তিভিঃ* এবং “হোতা” এই পদের পরে “ইতি 

ভাবয়েং৮ এইরূপ অধাহার করিতে হইবে। যে বস্তুর দ্বার! হোম করা হয়, 

তাহার নাম হব্য বা হবিঃং। যে আধারে হব্য স্থাপন করিয়া হোম করা হয়, 

তাহার নাম ক্রক। আহুত বস্ত অগ্রিতে ভন্ম হইয়া যায়, অগ্নিই অবশিষ্ট থাকে । 

অন্তঃকরণ দ্বারা যাহা! কিছু জানা যায়, সেই সমন্তের দ্বার! শিবর্ধপ অগ্নিতে 

আহুতি প্রদান করিলে, সেই সমস্ত ভন্ম হইয়া! শিবই অবশিষ্ট থাকিবেন, ইহাতে 

বীরাধিক্যতক্ষ্যভৌজ্যাগ্যাধিক্যাদিনা । বিশেষদ্রব্যেণ বা ইত্যর্থট। তেন নিত্যপুজায়াং বিশেষ- 

ভ্রব্যালাভেহপি প্রতিনিধিন। নির্ব্বাহঃ হৃচিতঃ ৷ উত্তঞ্চ কল্পম্ত্রে--'মপঞ্চকালাভেইপি নিত্যক্রম- 

প্রত্যবমৃষ্টিঃ' ইতি” এইরূপ পাঠ আছে, “ইতি নিত্যপূজায়ামেব অত্যনুজ্ঞা ন তু অন্থত্র” এই 

অংশ তাহাতে নাই। ইহীর তাৎপর্যয এই--“চক্রপুজাং বিশেষেণ' এই বচনটি নৈমিত্তিক পূজায় 

উক্ত হইয়াছে । বিশেষগ্রব্--পঞ্চমকার। পুজার পঞ্চমকার বিহিতই আছে, আবার এই স্থলে 

বিশেষদ্রব্যের উল্লেখন্থার। ইহাই হুচিত হইতেছে যে,--নৈমিত্তিক পুজায় প্রতিনিধি গ্রহণ 

করিবে না, কেবল নিত্যাপুজাতেই প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে । ্ 



১৫৪ কৌলমার্গ-রহস্ত 

সর্বত্র “শিবময়” এইরূপ ধারণ। হইতে পারিবে। ইন্দ্রিয়সমূহ যে সকল বিষয় 
অস্তঃকরণে উপস্থিত করে, অন্তঃকরণ শাহারই আলোচন! করিয়। জ্ঞানলাভ 

করে। অতএব ইন্দ্রিয়সমুহ ক্রকৃত্বরপ। শিবের ইচ্ছা, জ্ঞান! ও ক্রিয়া, এই 

শক্তিত্রয় সন্কুচিত হইয়! জীবে অবস্থান করে । বহ্কির শিখ। তাপ প্রদান করে, 

জীবনিষ্ঠট এই সস্কুচিত শক্তিত্রযও জীবকে তাপ প্রদান করে, অতএব এই 

শৃক্তিত্রয় বহ্ির জাল! অর্থাৎ শিখা । শুদ্ধচৈততন্তস্বব্ূপ শিবই সস্কুচিত হইয়া 

জীবরূপে পরিণত হয়েন, জীবের সহিত অভিন্ন শিবই বক্ধিস্বরূপ। শন্বাত্ম! 

শিব: এইরূপ উক্তির দ্বার। নিজের সহিত শিবের অভেদ ভাবনাও বিহিত 

হুইয়াছে। “সততং শিবতাসমাবেশঃ* এই সুত্রে “শিবোহহম্» এই প্রকার 

ভাবনা এবং এই স্থলে “শিবরূপপাবকোইহম্ঠ এই প্রকার ভাবনা বিহিত 

হইয়াছে, এই পার্থক্য । পাবকে প্রকাশকত্ব ধর্ম আছে, শিবও স্ব্নংগ্রকাশ, 
অতএব শিব পাবকস্বরূপ। স্বয়ং অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন চিৎস্বর্ূপ জীব হোত অর্থাৎ 

হোমকর্ত। পরিচ্ছন্ন চিংস্বরূপ জীব অপরিচ্ছিন্ন চিৎ্ম্বরূপ শিবাগ্সিতে হোম 

কই কথা তস্্রান্তরে যন্ত্রবিশেষে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে । যথা,__ 

“অন্তনিরস্তরমনিন্ধনমেধমানে 

মোহান্বকারপরিপন্থিনি সংবিদ্ষৌ। 
কম্মিংশ্চিদভূতমরীচিবিকাসতৃত্সি 
বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি-শিবাবসানম্ ৮ * 

ইহার অর্থ এই-_ইন্ধনশূন্ত হইয়া নিরন্তর অস্তরে প্রজলিত, মোহরূপ 
অন্ধকারের পরিপন্থী, আশ্চর্যটজনক রশ্মির বিকাসের দ্বারা অতিবিস্তুত, কোন 

এক অনির্বচনীয় সংবিদ্রূপ অগ্থিতে পৃথ্বীতত্বাদি শিবতত্বাস্ত সমগ্র বিশ্বকে 

আহুতি প্রদান করিতেছি । 

নিজে অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে পূত্রা্ি প্রতিনিধির ছ্বারা করাইলেও শ্রোত- 

স্মার্ভাদি কর্্দের ফললাভ করা যায়। এই স্থলে "শ্বয়মেব” এই এবকারের 

দ্বারা তাহার প্রতিষেধ কর! হইয়াছে, অর্থাৎ শিবাগ্সিতে হোমরূপ এই যজ্ঞ স্বয়ং 

করিতে হইবে, প্রতিনিধির দ্বারা করাইলে ফল হইবে না। 

গ্গ' তস্ত্রাম্তরে অন্তর্যাগে হোমের আহতি প্রদান এবং পঞ্চম মকার সাধনায় শক্তিকুণে 

বীর্যপাতরূপ আহুতি প্রদানের মন্ত্ররূপে এই গ্লোকটি উজ হইয়াছে । 



পরশুরাম-কল্পস্ত্ ১৫১ 

নির্বিবিষয়চিদ্বিমৃষ্টিঃ ফলম্। ১২৭ 

নির্বিষয় অর্থাৎ নির্বিকল্পক চিৎস্বরূপের জ্ঞানলাভ, পৃর্ব্বোক্ত ভাবনার ফল। 
তাৎপর্য । এই সুত্রে পূর্বোক্ত ভাবনার ফল বল! হইতেছে। এইরূপ 

ভাবনার দ্বারা ভেদপ্রথাশূন্ত নিরবচ্ছিন্ন শুদ্ধঠৈতন্তরূপ শিববিষয়ে জ্ঞান অর্থাৎ 
এই বিশ্ব শিব হইতে ভিন্ন নহে-__শিবময়, এইরূপ জ্ঞানলাভ হয়। 

আত্মলাভান্ন পরং বি্ভতে । ১২৮ 

আত্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠ ফল আর কিছু নাই। 

তাৎপর্য্য । খ্পরিচ্ছিক্ন চিত্বক্পপ শিবই পরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ জীবরূপে 

পরিণত হুয়েন, অতএব শিবই জীবের আত্মা অর্থাৎ স্বর্ধপ। স্বরূপলাভই 
মুক্তি । মুক্তিই পরমপুরুযার্থ, এই বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। অতএব 
তাদৃশ ভাবনায় পরম পুরুষার্থ মুক্তিলাভ হয়, ইহাই প্রতিপাদিত হুইল। 
“ম্ববিমর্শঃ পুরুষার্থ:” [১1৬] এই স্থত্রে পুরুষার্থের স্বরূপনির্দে এঞিঞঞিঞিমান 
পুরুষার্থের প্রশংসা কর! হইয়াছে, অতএব পৌনরুক্ত্য হইল না। 

এই পর্যাস্ত পথ্য়্ায়সিদধান্তরূপ পরশুরামের উক্তি ব্যাখ্যাত স্সৃটনিজ 

কেশবশর্শ! নামে কোন পুরুষ পরশুরামের উক্তির অভিপ্রায় বুরিতে না পারিয়া 

কেবল ঈর্ধ্যাবশতঃ যুক্তিশৃন্ত গ্রলাপবাক্যের দ্বারা এই সকল উক্তির দোষারোপ 
করিয়াছেন। স্থধীগণ তাহ! পাঠ ৰকরিলেই যুক্তিহীনত। বুঝিতে পারিবেন। 

মন্তৃবুদ্ধিদিগের শঙ্ক। নিবৃত্তির জন্য আমি [রামেশ্বর] মত্কৃত সিদ্ধাস্তশিরোমণি 

নামক গ্রন্থে কেশব শর্মার উক্তির অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছি। গ্রন্থ- 

বিস্তৃতিভয়ে এখানে আর তাহা লিখিত হইল না। 

সৈষা শাস্ত্রশৈলী । ১২৯ 

ইহা শাস্ত্রের রীতি। 

তাৎপর্য্য ৷ .“তত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ”৮ [১৩ ] এই স্থত্র হইতে আরম্ভ করি! 
“আত্মলাভান্ন পরৎ বিদ্ততে" [১২৮] এই সুত্র পর্য্যন্ত যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহ 

পঞ্চাম্ায়রূপ শাস্ত্রের রীতি, অর্থাৎ পঞ্চায়ায় শাস্ত্রে যাহ। উক্ত হইয়াছে, তাহারই 

সিদ্ধান্ত এই মকল হ্ত্রে কথিত হইয়াছে। 



১৫২ কৌলমার্গ-রহস্ত 

বেশ্যা ইব প্রকটা বেদাদিবিষ্ভাঃ 

সর্ব্বেষু দর্শনেষু গুণ্ডেয়ং বিস্া । ১৩০ 

বেদাদিবিস্তা বেশ্তার মত প্রকট অর্থাৎ সুলভ | সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে এই 

বিস্ত। গোপনীয় । ূ 

তাৎপর্য । «“বেদাদি* এই আদিপদের দ্বার! স্ত্বতিপ্রভৃতি শাস্ত্র গৃহীত 

হইয়াছে । অর্থব্যয়ে বেশ্টোপভোগ যেমন সুলভ, অর্থব্যয়ে বেদাদি বিস্তার 

লাভও তেমন ম্ুুলভ। অধ্যাপনের লোভমুলকত। শাস্ত্রে প্রতিপাদিত 

হইয়াছে । যথা,-- 

“ষপ্নাস্ত কন্দণাৎ মধ্যে ভ্রীণি কন্মাণি জীবিক11% 

অর্থাৎ-_ব্রাঙ্গণের যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ, এই 

ষট্কর্ম্ের মধ্যে যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ, এই তিনটি জীবিকা । কোটি কোটি 
বর্ণমুদ্রা ব্যয়েও মোক্ষের সাধনীভূত এই ব্রহ্ষবিদ্ালাভের* সম্ভাবন! নাই। 

রকগুক্রুর কৃপাতেই ইহা লাভ করা যাঁর। প্রচুর অর্থ দিয়াও গুরুর 
টিং যায় না। যেহেতু যে গুরু ব্রহ্মবিস্তা লাভ করিয়াছেন, 

ি্গীনকট কোটি কোটি ন্বর্ণমুদ্রাও তৃণ অপেক্ষা তুচ্ছতর। তাহার 
লোভের সম্ভাবনা কোথায়? 

লোভবশতঃ গুরুর বিদ্যাদানে প্রবৃত্তি না ছউক, পরোপকারবুদ্ধিতে প্রবৃত্তি 

হইতে পারে; ইহাতে তাহার কোন হানির সম্ভাবনা নাই। তাহ! হইলে 

বেদাদিবিদ্ভা একমাত্র ধনীর লভ্য, এই বিস্ত! দরিদ্রেও লাভ করিতে পরে, 

অতএব অতি স্থলভ হইয়া পড়ে? না, পরোপকার-বুদ্ধিতেও প্রবৃত্তি হইতে 

পারে না। তাহার কারণ এই--পরের জন্য যে কাধ্য করিতে হইবে, তাহাতে 

পরের উপকার হইবে, এইরূপ যদি বুঝ! যায়, তবেই সেই কার্যে প্রবৃত্তি হয়, 

কিন্তু পরের উপকার ত হইবেই না, প্রত্যুত নিজের অপকার হইবে, এইরূপ 
জ্ঞান হইলে আর তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না। এই ব্রহ্গবিস্ত। মলিনাস্তঃকরণ 

শিধাকে প্রদান করিলে শিষ্যের ত উপকার হুইবেই না, পরস্ত গুরুর বিদ্তাও 

নষ্ট হইবে। এই বিষয়ে যাক্ক [ নিরুক্তে ] এই শ্রুতিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
সপ পপ সাল শপ শাশিিসপ শ্পশশশশ্শ 

* কল্পহূত্রে শ্রীবিদ্যার উপাসনাই বিবৃত হইয়াছে। গ্রীবিদ্যাই ত্রদ্ষবিষ্তা। ইহ! বহু স্থানে উত্ত 

হইয়ছে। 
“মোক্ষেকছেতুবিদ্ভ। চ শ্রবিদ্তা। নাজ সংশয়ঃ 1” [ ব্রহ্াগুপুরা ণাস্তর্গত জরিশতী, ১১৪ ] 



পরশুরাম-কক্সসত্র ১৫৩ 

“বিস্ত! হ বৈ ব্রাঙ্গণমাজগাম 

গোপায় মাধ শেবধিষ্েইহমন্মি। 
অনুয়কার়ানৃজবেহয়তায় 

ন মাং ক্রয়! বীর্য্যবতী তথ! স্তাম্।* 
্রহ্মবিগ্ধ! ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,_-তুমি আমাকে গোপনে 

রক্ষা করিও, তাহ! হইলে আমি তোমার নিধি হইয়া থাকিব । অস্য়াপরবশ, 

কুটিল, অসংযতেন্ত্রিয় পুরুষের নিকট আমাকে বলিও না, অর্থাৎ এবন্ভৃত 
শিষ্যকে ব্রহ্মবিস্তার উপদেশ দিও না। ইহাদিগকে উপদেশ না দিলে আমি 

বীর্য্যশালিনী হইয়! থাকিব। 

ণত্রহ্গবিস্তাতিসংখিক্ন। ব্রন্দিষ্ঠং ব্রাঙ্গণৎ জগ । 

গোপায় মাং সদৈব ত্বং কুলজামিব যোষিতম্॥ 
শেবধিস্ত ক্ষয়ন্তেইহং ইহলোকে পরত্র চ।” 

বরহ্গবিস্ভা অতিশয় খিশ্ন হইয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়! বলিতে- 

(ছন,_তুমি আমাকে সর্বদাই কুলবধুর মত গোপনে রাখিবেেএজাত!ভুইলে 
আমি তোমার ইহলোকে এবং পরলোকে অক্ষয় নিধি টেট, | 

এইরূপ আরম্ভ করিয়া-_ | 
“এবমাগ্। যেষু দোষাস্তেভ্যে। ধর্জয় মাং সদা । 

এবং হি কুর্বতে| নিত্যং কামধেনুরিবাম্মি তে। 

বন্ধ্যান্তথা! ভবিষ্যামি লতেব ফলবর্জিতা ॥৮ * 
নী পপি 

* রামেশ্বর এই বচনগুলির আকরের উল্লেখ করেন নাই । এই বিষয়ে ভাস্কররার় সেতুবন্ধে 
[৬৪] প্রথমতঃ যাস্বধূত ভ্রুতিটি উদ্ধত করিয়! তাহ।র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে “বিদ্যা” 
ও এব্রাক্ষণং" এই ছুই পদের বাখ্যায় বলিয়াছেন,_“'বিষ্য শ্রীবিদ্যা, ত্রাঙ্মণং ব্রহ্ম অধীতে 

বর্ম বেদ বা ক্রাক্ষণঃ তং প্রতি আজগাম আঁগত্য উবাচ। ব্রহ্ষশববাৎ ““তদধীতে 

তদ্বেদ” ইত্যণ,। 
“ন শিল্পাদিজ্ঞানযুক্তে বিদচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে। 

মোক্ষৈকহেতুবিদ্য। চ প্রীবিদ্যা! নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

ইতি ব্রঙ্গাগুপুরাণবচনাদৃবিষ্যাপদেন গুকৃতবিছ্যৈব মুখ্যতয়। উচ্তে। এততগ্রতিপাদকত্বাদ্- 
বেদাদ্দিবিদ্যা। গৌণ) উচ্যন্তে ।” ব্যাখ্যার পরে বলিয়াছেনঃ--“উপবৃংহিতঞ্চেম্ আত্মপুরাণে,- 

ব্রহ্গবিদ্যাতিসংখিন্না ব্রন্িষ্ঠং ব্রাহ্মণং যযৌ। 

বারাজনাসমাং মাহি ম। কৃখাঃ সর্ববসেবিতীম্ ॥ 

১৩ 



১৫৪ কৌলমার্গ-রহস্ 

এই সকল দোষ যাঁহাদের আছে, এমন পুরুষদিগকে উপদেশ দিতে আমাকে 

ব্জন করিও অর্থাৎ ইহাদ্দিগকে ব্রহ্গবিদস্তা উপদেশ দিও দ1। নিত্য এইরূপ 

করিলে আমি তোমার সম্বন্ধে কামধেন্থুর মত হইয়! থাকিব, অর্থাৎ তুমি আমার 
নিকট যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে । যদি ইহার অন্তথা কর, তবে ফলবঞ্জিতা 

লতার মত বন্ধ্যা হইয়! থাকিব, অর্থাৎ তুমি আমার নিকট কোন ফলই পাইবে 
না। এই সকল বচনের দ্বার! অপাত্রে ব্রহ্ষবিদ্ভাদানে গুরুর স্ববিগ্ানাশ শ্রুত 

হওয়া যায়। এই অবস্থায় কেবল পরেচ্ছায় গুরু কি জন্ত অপাজ্ে ব্রহ্মবিষ্ভার 

উপদেশ করিবেন? তাদৃশ উপদেশপাত্রে ছুলভ। অতএব পর্বধদর্শনের 
মধো এই বিদ্ধা গুপু! অর্থাৎ দুলভা!। 

বর্তমান সময় গুরুগণ বণিকের মত অর্থগ্রহণ করিয়! ব্রহ্মবিস্তা বিক্রয় 

করিতেছেন। এই সকল গুরুর গুরুত্ব নাই, ইহাদের দ্বারা শিষ্যেরও সন্তাপ- 
স্টপ 

গৌপায় মং সহৈৰ ত্বং কুলজামিব যৌধিতম্। 

শেবধি্তক্ষয়ন্তেহহমিহ লোকে পরত্র চ॥ 

নিন্দা গুণবতাং তদ্বৎ সর্ববদার্জ বশুন্ততা | 

ইত্জিরীধীনত। নিত্যং স্ত্রীসঙ্গশ্চাবিলীতত1 ॥ 

কর্ধণ| মনসা বাঁচা গুরৌ ভক্তিবিবজনম্। 

এবমাছ্যা! যেধু দোধাস্তেভ্য। বজর় ম।ং সদা ॥ 

এবং হি কুর্্বতে। নিত্যং কামধেনুরিবাশ্মি তে। 
বন্ধ্যান্কথ! ভবিষ্যামি লতেব ফলবর্জত। ॥ 

ইত্যন্তেন। এবঞ্চ নাস্তিকাঁদিসম্বন্ধমাত্রেণ গুরোৌরপি বিদ্যানৈক্ষল্যে নাস্তিকাদীনাত্ত বিদ্া' 

প্রাপ্তাবপি হুতরা? ফলাভাব উক্তঃ।” 

রামেশ্বর দৌষশ্রুতির বচন উদ্ধত করেন নাই, ভাম্বর তাহা করিয়াছেন। গুণবানের নিদা। 

সর্বদা! কুটিলতা, ইন্দ্রিরদেবাতৎপরতা, স্ত্রীসঙ্গ, অবিনীততা, কর্ম, মন ও বাক্যের ছার! গুরুর 

প্রতি ভক্তিবর্জন, এই সকল এবং অন্যান্ত দোষ যাহার আছে, তাহাকে ব্রহ্ষবিদ্থা। প্রদান করিবে 

না। মনু বলিয়াছেন, __ 

“ইতিহা সপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। 
বিভেত্যল্লশ্রতাদবেদে। মাময়ং প্রহরিব্যতি 8” 

ইতিহাস এবং পুরাণের দ্বার! বেদার্থের উপবুংহণ করিবে। এই পুরুষ 'আম।কে প্রহার করিবে, 

ইহ! মনে করিয়া! বেদপুরুষ অক্পজ্ঞকে ভয় করেন। এই স্থলে বান্বধৃত শ্রতিতে যাহ সংক্ষেণে 

ছিল, আত্মপুরাণ তাহার উপবৃংহণ অর্থাৎ শ্রুতির তাৎপর্ধ্য বাঁড়াইয়! বলিয়াছেন। 
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হানি হয় না। এইরূপ গুরু অর্থলোনুপত্ব হেতু পতিত হয়েন। এইরূপে 
গুরু শিষ্য উভয়েই পতনের পন্থা! পরিষ্ষার করেন, মুক্তির সোপানে পদক্ষেপ 

করিতে পারেন ন। * | কুলার্ণবতস্ত্রে ইহাই উক্ত হইয়াছে,__ 

“গুরবে বহবঃ সস্তি শিষ্যবিত্বাপহারকাঃ। 

ছুর্লভোহয়ৎ গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ ॥* 

শিষ্যের ধনাপহারী বহু গুরু আছেন, শিষ্যের সন্তাপহারক একটি গুরুও 

দুল ভ। 

তত্র সর্বথ| মতিমান্ দীক্ষেত 1১৩১ 

তাদৃশ অধিকারী শ্রাবিষ্তোপাসনার পূর্ব অবশ্ঠ দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। 

তাঁৎপর্ধ্য । “তত্র” ইহা যষ্টযর্থে সপ্তমী । “তৎ* এই প্রকৃতির অর্থ 

্রীবিস্কোপাসনা, যী বিভক্তির অর্থ তদব্যবহিতপূর্ববৃততিত্বরূপ সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধের : 

আশ্রয় দীক্ষাপদার্থ, দীক্ষ। ভাবনার করণ, এইরূপে অন্বয় হইবে। ইহাতে 
শ্ীবিদ্বোপাদনার অব্যবহিতপূর্ববৃত্তি দীক্ষা দ্বারা ইষ্ট ভুবন! ক প্রি 
বিশিষ্ট বোধ হইবে । ইহার দ্বার অপ্রাণ্থ দীক্ষার বিধান কর হইমএব 
ইহা উৎপত্তিবিধি। র্বথা--অবস্ত । মতিমান্--পূর্কোস্ত ভূমিকায় আরূঢ়। 

“মতিমান্”” এই পদের স্বারস্ত হেতু ইহা অধিকারবিধিও হইবে। তাদশ 
ভূমিকায় আরূঢ় পুরুষেরই ইহাতে অধিকার, অন্তের অধিকার নাই, ইহ! 
সিদ্ধ হইল ।+ 

শ্রীবিগ্তার পৃজায় সুরার দ্বারা বিশেষার্ধ্য স্থাপন করিয়া, সেই অর্থ্যকে 

জ্যোতির্্য় করিতে হয়। কর্সস্থত্রের তৃতীয় খণ্ডের ৩*শ সূত্রে প্রথমতঃ 

জ্যোতির্ময় ত্ববিধানের মন্ত্র বলিয়া! পরে বল! হইয়াছে, 
-প্ সপ 

* প্রায় এক শত বৎসর পূর্বের মহা রাদ্্ীক্স ব্রাহ্মণ রামেশ্বর এই কথ বলিয়া গিয়াছেন। 

আর এখন? এখন এই বাঁণিজ্যযুগে অন্তান্ত বাণিজ্যের উন্নতির সহিত ব্রহ্ষবিদ্যা! এবং ধর্টের 

বাণিজযও বিশ্ষে উন্নতিলা করিয়াছে । বিশেষতঃ বাঙ্গালীগণ অন্যান্ত বাণিজ্যে পৃথিবীব 

মর্বজাতির পশ্চাদ্বত্তী হইলেও এই বাণিজ্যে সকলের অগ্রণী বলিয়াই বোধ হয়। 

1 ইহার পরে রামেশ্বর এক বিধিতে উংপত্তিবিধি ও অধিকারবিধি, এই ছুষ্টটি বিধি কি 
করিঃ! থাকে, বিচারপূর্বক তাহার মীমাংসা করিয়! বিস্তৃত বিচারের দ্বার! দীক্ষাপদার্থ নিরপণ 

করিয্জাছেন। বাহলাবোৌধে তাহা! উদ্ধত হইল না। 



১৫৩ কৌলমার্গ-রহন্ত 

বিভ্ৈতাঁভিঃ অভিমন্ত্রা জ্যোতির্্নয়ং তদর্ঘ্যং বিধায় । ৩৩০ 

ইহার ব্যাখ্যায় রামেশ্বর বলিয়াছেন, _প্রকাশের অপর নাম জ্যোতিঃ। 

প্রাচ্ধ্যার্থে ময়ট, প্রত্যয় হইয়া জ্যোতির্ঘয় পদ হইয়াছে। [ অতএব “এই 
সকল মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রণ করিয়া সেই অর্থ্যকে জেয তির অর্থাৎ প্রকাশ. 

প্রাচুর্ধ্যবিশিষ্ট করিয়া” এইরূপ অর্থ হইবে। ] মলমিশ্র জ্যোতিতে প্রকাশ- 
প্রাচূর্য্য সম্ভব হয় না। যেমন রাহ্গ্রন্ত দিবাকরে প্রকাশ প্রাচ্র্ধ্য সম্ভব হয় না, 

রাহমুক্ত দ্িবাকরেই তাহ। অনুভূত হয়। মূলিন দর্পণে মুখ প্রতিবিষ্ব সম্যক্ গ্রকীশিত 

হয় না, পরন্ত নির্মলত! সম্পাদনেই প্রতিবিদ্ব সম্যক প্রতিফলিত হয়। দেইরূপ 
সরাতে নানাবিধ মল আছে, এই জন্ত জ্যোতি্মর়্ত্ব সম্ভব হয় না, উক্ত মন্ত্রসমূছের 

স্বার। অভিমন্ত্রণ করিলে নিখিল-মলরহিত হইয়া জ্যোতির্ময় হইতে পাঁরে। এই 

জন্তই “জ্যোতিশ্য়ং বিধায়” এইরূপ উক্ত হইয়াছে। 

তদ্বিন্নূভিক্তিশঃ শিরসি গুরুপাছুকা মিষ্ট 
“আর্দরং জ্বলতি জ্যোতিরহমন্মি জ্যোতি-' 

জ্ব্লতি শ্রঙ্গাহমস্মি যোহহমন্মি 

ব্রহ্ধাহুমন্মি অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্যি 

অহমেবাহং মাং জুছোমি স্বাহা” 

ইতি তদিন্দুমাতানঃ কুগুলিন্যাং 
জুয়া । ৩।৩১ 

সেই অর্থ্যপান্রস্থ সর দ্বারা তিনবার স্বীয় মন্তকে গুরুপাদুকার পুঁজ করিয়া 

অর্থাৎ গুরুপাছকার উদ্দেশে তিনবার স্থুর! প্রদান করিয়া “আর্জং জলি 

ইত্যাদি “ম্বাহা” ইতাস্ত মন্ত্রের দ্বারা সেই গুরুপাহ্কাষাগাবশিষ্ট গ্থরা নিজের 

কুণ্ডলিনী শক্তিতে আহৃতি প্রদান করিবে। 

তাৎপর্য্য। এই শ্ুন্ত্রে বিশেষার্ঘ্যপাত্রস্থ সুরাছারা করণীয় ক্কৃত্য বলা 

হইতেছে । [এই স্থলে বিন্দুশবের অর্থ সুরা ] মন্তকে দ্বাদশাস্তস্থানে গুরু- 

পাকার উদ্দেশে নুর! প্রদান করিবে । “তদ্িন্ুং” ইহার দ্বারা গুরুপাহুকা' 
যাগশেষ লুরা গৃহীত হইয়াছে। সেই স্থুরাঁ দ্বারা নিজের কুগুলিনী 



পরগুরাম-কক্সস্থত্র ১৫৭ 

অর্থাৎ চিত্বহ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে ।* “'জুছয়াং” এই পরের দ্বার 

“হোমবুদ্ধিতেই পান করিবে, পানবুদ্ধিতে পাঁন করিবে না,” ইহাই সুচিত 
হইয়াছে । “বিদ্দুং” এই পদের দ্বার! হোমদ্রব্যের অল্লত্ব অর্থাৎ হোমবুদ্ধিতে 
অল্প সুরা পান করিবে, ইহা হুচিত হইয়াছে । “বিন্দু” এই দ্বিতীয়! বিভক্তির 

দ্বার প্রতিপত্তিরপ সংস্কার শুচিত হইয়াছে, অতএব “গুরুপাছুকাঁয়ৈ দণ্ডশেষং 

হোমেন সংস্কধ্যাৎ* এইরূপ অর্থ হইবে। এই হেতু শেষাভাবে হোম 
করিবে না। 

সকল শ্রুতি-স্থৃতি-পুরাণে সুরাপান পঞ্চ মহাপাতকমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । 

এই অবস্থায় তস্ত্রোক্ত স্থরাসেবন কিরূপে যুক্তির উপায় হইতে পারে? বিশেষতঃ 

যে সকল তন্ত্রে হুরাপান বিহিত হইয়াছে, সেই সকল তন্ত্রেই স্থরাপানের নিষেধও 
বহুল পরিমাণে উপলব্ধ হয় । যথা কুলার্ণবে,__ 

“ন্থরাদর্শনমাত্রেণ কুর্যযাৎ হুর্যযাবলোকনমূ। 

তৎসমান্রাণমাত্রেণ প্রাণায়ামত্ত্রয়ং চরেৎ ॥ 

আজান্ভ্যাং ভবেৎ স্নানমানাভ্যপবসেচ্ছিবে । 

উদ্ধং নাভেস্ত্রিরান্রং স্তান্তস্তন্ত স্পর্শনে বিধিঃ ॥ 

স্থরাপানে কামককতে জলস্তীং তাং ব্রিনিক্ষিপেৎ। 

মুখে তয় বিনিদগ্ধঃ ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নয়াৎ॥ 

মস্তপানজদৌ ষস্ত প্রায়শ্চিত্তমিতীরিতম্।” 

ইহাতে সুরার দর্শন, আদ্রাণ এবং স্পর্শনেও প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হুইয়াছে। 
ইচ্ছাকৃত হুরাপানের প্রাঃশ্চিত্ত গ্রজলিত স্ুরাপানে প্রাণত্যাগ ।1 ব্রিপুরার্ণবে 

উক্ত হইয়াছে, 

* ইহার দ্বার। অর্থ্যপাত্রস্থ সুরার পাঁন বিিত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই স্থর! গান করিতে 

হইবে। এই গীত স্থর! মূলীধারগ কুগুলিনীরপ চিদ্বহিতে আহত হইতেছে, ইহাই “'কুগুলিন্ক।ং 

জুহয়াৎ', ইহার তাৎপর্যয। 

1 শ্বৃতিশান্ত্রেও হুরাপানের প্রাপাস্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে । যথা, 

“নুরাং গীত্ব। দ্বিজে। মোহাদগ্রিবর্পং হুরাং পিবেৎ। 

তয় স্বকায়ে নিদদ্ধে মুচ্যতে কিন্ষাত্ততঃ &” 

যে হুর! পান করিলে দেছনাশ প্রায়শ্চিত্ত, সেই সুরা পান করিয়! দেহরক্ষ! কর! যাইতে পারে 

না, অতএব ব্রাঙ্গণের পক্ষে উবধার্থেও স্বর! পাঁন নিষিদ্ধ । 



১৫৮ কৌলমার্গ-রহস্য 

“কামাম্সোহাদ্যদি সুরাৎ পিবেৎ সক্কদপি দ্বিজঃ। 

বিদ্বানপি চ সন্ত্যাজ্যঃ তন্রজ্জেরবিচারিতম্ ॥” 

ব্রাহ্মণ ইচ্ছাপূর্বক অথবা মোহবশতঃ একবারও যদি স্ুরাপান কন তে সে 

বিদ্বান হইলেও তন্তরজ্ঞকর্তৃক পরিত্যাজ্য ৷ দেবীযামলেও উক্ত হইয়াচে,-_ 

| “আস্াণং দর্শনফৈঃব সুরায়াঃ সম্ত্যজেছধঃ 1” 

পণ্ডিত সুরার আত্রাথ এবং দর্শনও পরিত্যাগ করিবেন। দর্শনও পরিত্যাগ 

করিবে, পানত্যাগে মার কথা কি? এইরূপ অন্ত অন্ত তস্ত্রেও বু বচন আছে, 

গ্রন্থবিস্তরভয়ে তাহা! লিখিত হইল না। অতএব স্ুুরাপানবিধায়নক অন্তর- 

শান্তর অশুদ্ধেয়। 

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে -_স্থরাপাননিবর্তক বচনসমূহ রাগ প্রাপ্ত স্থুরাপান- 
বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ এই সকল বচনের দ্বারা আসক্তিপূর্বক সুরাপান 

কবিবে না, ইহাই বিহিত হইয়াছে; যজ্ঞার্থ স্থুরাপান নিষিদ্ধ হয় নাই। অন্যথা 

“ন ত্রাঙ্গণৎং হন্যা**)এই নিষেধের সবার! '্রহ্গণে ব্রাহ্মণমালভতে” এই শ্রুতির 

অপ ঠা রী ছু এই বিষয় শ্রীমন্তাগবতে স্পষ্টবূপে প্রতিপাদিত 

রি থা--“যদ্স্রাণভঙ্ষে। বিহিতঃ স্থুরায়াঃ” ইত্যাদি |* যজ্ঞে সুরাপান 

বিহিত হইয়াছে, এই জন্য পান করিতে হুইবে, যজ্ঞ সম্পাদনই ইহার উদ্দেপ্ত, 

ইচ্ছাপুরণ নহে; কামরুত পানের উদ্দেশ্ত ইচ্ছা পৃরণ, যজ্ঞ সম্পাদন নহে, অতএব 

উভয়ের একার্থত। নাই। এই হেতু নিষেধবিধির দ্বার ইচ্ছাপুরণার্থ পানই 
নিষিদ্ধ হইয়াছে, যজ্ঞার্থ পান নিষিদ্ধ হয় নাই। এই অভিপ্রায় সুচনা! করিবার 

জন্তই উক্ত ত্রিপুরার্ণবের বচনে “কামাৎ» এবং কুলার্ণবের বচনে “কামকৃতে” 

এই পদঘয় প্রদত্ত হইয়াছে । এই কথাই স্তরাস্তরে উক্ত হইয়াছে,__ 

“দোষোহ্গ্ত্র বরারোহে ষজ্দে দোষে! ন বিদ্ভৃতে । 

অশ্বমেধাদিষজ্ঞেযু বাজিহত্যা তথ! ভবেৎ ॥” 

দোষ অন্তত্র, যজ্জে দোষ হয় 'না। যেমন অশ্বমেধাদিযজ্ঞে অশ্ের হিংসায় 

দোঁষ হয় না। এই সাধু দৃষ্টান্তের দ্বারা উক্ত অর্থ দৃ়ীকৃত হইয়াছে। 

নৃসিংহাঁচার্য্য তারাভক্তি হধার্ণবে গাবশোধন গ্লকরণে “এবঞ্চজ বীরন্তাপি 

* ১৪৫ পৃঃ গাদটাকায় এই শ্লোক ও তাহার ব্যাথা! দ্রষ্টবা। 
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ব্রাহ্মণন্ত ক্ষীরমেব, অন্তস্ত তদপি ন” এই কথা বলিয়!, পরে স্থলাস্তরে উক্ত 

বিষয় দৃঢ় কর্সিবার জন্ত বহু বিচারের অবতারণ করিয়াছেন।* নৃসিংহাচার্য্যের 
উক্তি এইটরঁ 

ণ্ কুলার্ণবে ]-_ 

“বীক্ষণ-প্রোক্ষণ-ধ্যান-মন্ত-মুদ্রীবিভূষিতম্। 

দ্রব্যৎ তপ্পণিযোগাং স্তাদ্দেবতাপ্রীতিকারকম্ ॥” 

দিব্যৃষ্টির দ্বার! বীক্ষণ, মৃলমন্ত্রীভিমন্ত্রিত জলের দ্বার! প্রোক্ষণ, অমুতরূপে ধ্যান, 
মূলমন্ত্রজপ ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন, এই সকল ক্রিয়ার দ্বাবা শোধিত তর্পণষোগ্য 

দ্রব্য অর্থাৎ সুরা দেবতার প্রীতিকারক। তর্পণ শব্ধের অর্থ পান। ইহা! 

ব্রাহ্মণের ইতর বিষয়ে বুঝিতে হইবে, যেহেতু ব্রাহ্মণের স্থুরাপান নিষিদ্ধ। 

ইহাতে আপত্তি এই-_কুলার্ণবতস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 

'ব্রাহ্মণৈস্ত সদ। পেয়ং ক্তিয়ৈস্ত্ রণাগমে । 
বৈশ্টৈধধনপ্রয়োগে চ শৃ্রেনৈব কদাচন 

্রঙ্মণ সর্বদা, ক্ষত্রিয় যুদ্ধসময়ে, এবং বৈশ্ত ধনপ্রয়োর্গকাঁলে নবঙ্ছ রিবে, 
শৃদ্র কখনই পান করিবে না। সময়াচারতন্ত্রে ক্ত হইয়াছে,_ 

"সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণঃ প্রপিবেং স্থুরাম্ (৮ 
সৌন্রামণী যাগ এবং কুলাচারে ব্রাঙ্ষণ স্থরা পান করিবে । যাঁমলে উক্ত 

হইয়াছে,__ 

“সত্যে ক্রমাচ্চ হুর্বর্ণৈঃ ক্ষীরাজ্য-মধু-পিষ্ইজৈঃ। 
ত্রেতায়াৎ পুজি ত! দেবী ঘ্বতেন সর্বজাতিভিঃ ॥ 

মধুভিঃ পর্বববর্ণৈস্ত পুজিতা দ্বাপরে. যুগে । 
পৃজনীয়! কলৌ৷ দেবী কেবলৈরাদবৈঃ শুভৈঃ 1৮, 

 সত্যযুগে ব্রাহ্মণ দুগ্ধদ্বারা, ক্ষত্রিয় দ্বতগ্বারা, বৈশ্ত মধুদ্ারা ও শুর পিজ 
অর্থাৎ স্থরার দ্বারা; ত্রেতাযুগে সকলেই ঘ্বতদ্বারা এবং দ্বাপরে সকলেই মধুদ্বার! 

শি শশী ৮ সস 

*্* তীরাভক্তিন্ধার্ণৰ চতুর্থ তরঙ্গ ভাব প্রকরণে “এবঞ বীহস্ত!পি” তা বাক এবং পঞ্চম 

তরঙ্গে নিত্যপৃজী প্রকরণে “বীক্ষণ প্রোক্ষণ” ইত্যাদি বচন হইতে আরগ্ত করিয়া উদ্ধৃত সমগ্র বাকা 
উক্ত হইক়্াছে। তাঁরাভক্তিন্ুধার্ণব তারাবিষয়ক বৃহৎ নিবন্ধ । মৈথিল পঙ্ডত নৃপিংহ ঠনুর ইহার 

রচয়িতা । এই গ্রন্থ গ্রকাশিত হয় নাই, আমার নিকট হস্তলিখিত পুধি আছে। 
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দেবীর পুজা করিয়াছেন। কলিযুগে সকলের পক্ষেই সুরার দ্বার! দেবার 

পূজা বিহিত হইয়াছে। 
এই দকল বচনে কুলাচারে ব্রাহ্মণের স্থরাপান বিহিত হইয়াছে, অতএব 

্রাঙ্গণের স্থরাপানে অধিকার নাই, এই কথা কিরূপ বলা যায়? ইহার উত্তরে 

বলা যাইতেছে । লখ্ুস্তবে উক্ত হইয়াছে,_ 

“বি প্রাঃ ক্ষৌণীভূজে। বিপন্তদি তরে ক্ষীরাজ্য- মধ্বাসবৈঃ 1, 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূকর যথাক্রমে ছুগ্ধ, দ্বত, মধু ও সুরার দ্বারা 'দৈহীর গু 
করিবে । জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,__ 

ণবর্ণাুক্রমভেদেন দ্রব্যতেদা ভবস্তি বৈ। ূ 

ব্রাহ্মণাদিবর্ণভেদে দ্রব্যের ভেদ হইবে । তথায় অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,» 

“দদ্রব্যেণ সাত্বিকেনৈব ব্রাহ্মণঃ পৃজয়েচ্ছিবাম্ +, 

ব্রাহ্মণ সান্বিকদ্রব্যের দ্বারা দেবীর পুজা করিবে। মহাকালসংহিতায় স্থরার 
ভেদ বলিয়া, পরে বল! হইয়াছে, 

“এক, দগ্াৎ ক্ষত্রিয়োহপি পৈত্ীস্ত ন কদাচন। 
নারিকেলোদকৎ কাস্তে তাত্রে গব্যং তথা মধু ॥ 

রাজন্য-টশ্তুয়োদ্ণানং ন দ্বিজস্ত কদাচন । 

এবং প্রদানমাত্রেণ হীন ফুর্বান্মণো ভবেৎ ॥” 

ক্ষত্রিয়ের সুরাদান করিতে হইলে পৈষ্টী সুরা প্রদান করিবে না স্থরার পরিবর্থে 

কাংস্তপাত্রে নারিকেলোদক প্রদান করিবে। :এইরূপ টস সুরার পরিবর্তে 

তাত্রপাত্রে গব্য অথবা! মধু প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণের এইরূপ দান বিহিত 

নয়, ব্রাহ্মণ এইরূপ দান করিলে আফ্ুঃক্ষয় হইবে। ভৈরবীতন্ত্রে উক্ত 
হইয়াছে, 

“ক্ষীরেণ ব্রাহ্গণৈস্তর্প্যা ঘ্বতেন নৃপবংশজৈঃ। 
মাক্ষিকৈরবৈশ্যবর্ণৈম্ত আসবৈঃ শূদ্রজাতিভিঃ 1৮, 

ব্রাহ্মণ ছুগ্ধের দ্বারা, ক্ষত্রিয় ঘ্বতের দ্বারা, বৈশ্ঠ মধুর দ্বার! এবং শুদ্র স্থরার হবার 

দেবীর তর্পণ করিবে। কুলচুড়ামণি তস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,__- 

“যত্রাবস্তাৎ বিনির্দিষ্টং মদিরাদানপুজনম্। 

প্রাহ্গণন্তাভ্রপাত্রে তু মধু মদ্ং প্রকল্পয়েৎ॥” 
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যেখানে সুরাদানপূর্বক পূজ! অবশ্ত বিছিত হইয়াছে, তথায় ব্রাঙ্গণ তাত্্র- 
পাত্রস্থ মধুকে সুরা কল্পন! করিয়া তাহার দ্বারা পূজা করিবে। হংসমাহেশ্বর, 

তন্ত্র উক্ত হইয়াছে, 

“গ্ৰাঙ্ধণো মাঁদরাং দ্ব। ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে। 

স্বগাত্ররুধিরং দব্ধ' স্বাত্মহত্যামবাপ্র,য়াৎ ॥” 

ব্রাহ্মণ স্থ্রাদান করিলে ত্রাঙ্গণ্য হতে চ্যুত এবং স্বগাত্ররুধির দান করিলে 

্ 

“আত্মহত্যার পাপে লগ হইবে। 

গৃহৃপরিশিষ্টে , কলিধ্প্রকরণে হরিনাথোপাধ্যায় কলিযুগে সৌন্রামণী 

যাগে স্থরাপান নিষেধ বলিয়াছেন। এই সকল প্রমাণবলে “ব্রাঙ্গগৈত্ত 

সদ! পেয়া* এই কুলার্ণববচনের এব্রাঙ্গণৈস্ত সদ! অপেয়া* এইরূপ অকার- 

্রশ্লেষ করিয়া অর্থ করিতে হইবে,_-'ব্রাঙ্মণ কখনই স্ুুরাপান করিবে ন|। 

মাতালের যুদ্ধ কর! অসম্ভব, জতএব ক্ষত্রিয় যুদ্ধকালে স্থরাপান করিবে না। 

মাতাল অবস্থায় ধনপ্রয়োগ করিলে কুড়ি টাকা দেওয়ার স্থলে একশত টাক! 

দিয়! ফ্লেলিতে পারে, অতএব বৈশ্ত ধনপ্রগ্নোগকালে এ্দরাপান! ]। 
শূদ্রের পক্ষে কখনও অপেয় নয়, অর্থাৎ সর্বদাই পান করিবে প্ 

যামলবচনের "পুজনীয়া কলোৌ দেবি কেবলৈরাসবৈঃ” এই স্থলে অনুষজামান 

“সর্বববর্ণ” শবের দ্বার! ব্রাহ্মণেতর বর্ণ বুঝতে হইবে। 

“ক্ষীরং বৃক্ষসমুভূতমাজ্যং বন্ধলসম্ভবম্। 

মধু পুষ্পরসোডূতমাসবং তওলোস্তবম্ ॥ 

ভৈরবীতন্ত্রেরে এই বচনন-_বৃক্ষসমুদ্ভূত স্থরার নাম ক্ষীর, বন্কলসম্ভৃত সুরার 
নাম আজা, পুষ্পরসজাত সুরার নাম মধু; এবং তও্লজাত স্থরার নাম আসব. 
এইরূপ পরিভাষা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ভৈরবীতস্ত্রের “ক্ষীরেণ 

্রাহ্মণৈস্ত্্যা” ্রই বচনে উক্ত ক্ষীর পদ্দের দ্বার! এইরূপ পরিভািত ক্ষীরনামক 

সরা গ্রহণ করিয়া, তাহাতে ব্রাহ্মণের অধিকার আছে, এইরূপ বলা যাইতে 
পারে? ইহার উত্তর এই-_যে স্থলে সুরার দ্বার! তর্পণাদ্দির বিধান আছে, সেই 

স্থলে ব্রাহ্মণ চগ্ধের দ্বার! তর্গণাদি করিবে। কিরূপ স্থুরার অগ্কল্প ছঞ্ধ হইবে? 

এই আকাঙ্ায় ভৈরবীতন্ত্রেরে বচনে বল! হুইয়াছে--ছুপ্ধকে বৃক্ষসমুদ্ভূত অর্থাৎ 
মৈরেক স্থুরারূপে কল্পনা করিবে। আজ্য এবং মধু সন্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে 

১৭ 
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হইবে। বচনের অর্থ এইরূপ ন। হুইস়। “বৃক্ষসমুদ্তূত সুরার নাম ক্ষীর” এইরূপ 

অর্থ হইলে-_ 

“সন্ুবাস্তমন্থক্ত1 তু ন বিধেয়মুদদীরয়েৎ |” 
উদ্দেশ্ত ন! বলিয়। বিধেয়ের উল্লেখ করা যায় না, এই ন্যায় অনুসারে "ন্সীরং 

বৃক্ষসমুভূতং* এইরূপ প্রয়োগ না হুইয়! “বৃক্ষসমূভূতং ক্ষীরং এইরূপ বিপরীত 
গ্রয়োগ হইত। তওুলোস্তব শবের অর্থ ওদন অর্থাৎ অন্ন; শুদ্র অন্নের স্থানে 
আপব প্রদান করিবে, পৃথক্ অন্ন প্রদান করিবে না, ব্রাঙ্গণাদিও আসব প্রদান 

করিবে না। শ্রত্রের অশ্পদান নিষেধ সম্বন্ধে-_ 

“আম শুদ্রন্ত পক্কানরং' পৰমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে ।” 
শৃদ্রের পক্ষে আমারই পকান্ন, পকান্ন উচ্ছিষ্টতুল্য। এইক্ধপ স্থতিবাকযও দেখিতে 
পাওয়। যায়। 

শুক্রা চার্ধ্য ব্রাঙ্গণের স্ুরাপানবিষয়েই অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন । 

তয়ে শুক্রশাপোন্ধারের উপায় বিহিত হইয়াছে। সুরা ব্রাঙ্ষণের অপেয় 

্ পাদ্ধারেরে প্রয়োজন কি? শ্দ্রের প্রতি তিনি শাপ প্রদান 

/ ইহার উত্তর এই--শ্রদ্দের সংবদাই সুরাপানে অধিকার আছে, ইহ! 

টি্াস্, তন্বিষয়ে শুক্রশাপোদ্ধারের অৃষ্টার্থতা আছে। বিশেষতঃ শুক্রশীপ- 
বিমোচন দেখিয়। ব্রাহ্মণের স্থরাদান কল্পন! করিতে হইবে, এই অন্কমান অপেক্ষা 

“্রাঙ্গণো ম দিরাং দত্বা ক্রাঙ্গণ্যাদেব হীয়তে” এই শ্রোত নিষেধবিধি বলবান্।” 

নৃমিংহ পণ্ডিত এই পর্যাস্ত বিচার করিয়া! “নুরাদান ব্রাহ্মাণেতরপর” 

নিজের এই উক্তি দৃঢ় করিয়াছেন । 

তাঁহার এই উক্তি অতীব মন্দ। তিনি নিজের উক্তির সাধকরূপে *্দ্রবোণ 

সাত্বিকেন” ইত্যাদি জ্ঞানার্ববচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার উক্তিতে এই 

বচনের মূল পরিশোধিত হয় নাই। ব্রীহি প্রভৃতির মত পাত্বিক দ্রব নামে 

রোকগ্রসিত্ধ কোন বন্ত নাই। প্রকৃতি প্রত্যয়ের স্বরূপ জানিবার জন্য যেমন: 
বাকরণ শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ সাত্বিক দ্রব্য কি? এই 

আকাঙ্ষায় সাত্বিক পদের শক্তি জানিবার জন্য শাস্ত্রের শরণ লইতে হইবে। 

ত্রিপুরার্ণব তন্ত্রে সেই শান্তর উক্ত হইয়াছে । বথা,-- 
“গৌড়ী মাধবী চ পৈষ্টী চ ত্রিবিধং দ্রব্যমীরিতম্। 

এক্ষব-ক্ষৌন্্রজাতান্ভা! গৌড়ী স্যাৎ সাত্বিকা স্থতা। 
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মধৃককুনু ম-দ্রাক্ষা-তালবৃক্ষাদিসস্ভব!। 
মাধনতি কীর্তিত। তজ জ্ৈ বাজমী সা ভবেচ্ছিবে ॥ 
পি্টতওুলজাতা৷ যা তাষসী পৈট্টিকী স্বত!। 
সাত্বিকী ব্রাহ্মণে খ্যাত! রাজসী নৃপ-বৈশ্ঠায়োঃ ॥” 

গৌড়ী, মাধবী ও পৈষ্টা, এই অ্রিবিধ দ্রব্য অর্থাৎ সুরা কণিত হইয়াছে । 
ইক্ষুজাত গুড় এবং মধু হইতে উৎপন্ন সুরার নাম গৌড়ী, ইহা সাত্বিক ভ্রব্য। 
মধুক পুষ্প [ মউয়া ফুল), ভ্রাক্ষা' এবং তাঁল প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন সুরার 

নাম মাধবী, ইহা রাজন দ্রব্য। পিঠ! এবং চাউল হইতে উৎপন্ন সুরার নাম 

পৈষ্টী, ইহা তামন দ্রব্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে সান্বিকী গৌড়ী এবং ক্ষত্রিযন ও 
বৈশোর পক্ষে রাজসী মাধবী বিহিত। 

এইরূপ শান্ত্র বর্তমানে “ব্রাঙ্গণেতরপর'” 'এই উক্তি অজ্তানমূলক, ইছা 
নিশ্চয়রূপে প্রতীত হয়। মহাকালসংহঠিতার "এবং দস্তাৎ ক্ষত্রিয়োইপি* 

ইত্যাদি বচনের অর্থ এইরূপ--ক্ষত্রিয় পৈষ্টী সুরা প্রদান করিবে না ভু 

পৈঙ্গী শদ্রের বিভিত, ক্ষত্রিয়ের বিছিত নয়] মুখাঞ্সব্যের ও 

বৈশ্ঠ কাংসাপাত্রে নারিকেলোদক অথবা! তাত্রপাত্রে গব্য বা শি 

করিবে। ত্রান যুখোর অভাবে £ই সকল ব্য গদান করিবে না, করিলে 

আয়ুঃক্ষয় হইবে। 

এই অবস্থায় এই জ্ঞানার্ণববচন বাদীর মতের সাধক হয় কিরপে? যদি 

বল, ক্ষত্রিপ্নাি কর্তৃক প্রয়েইগে মুখোর অভাবে কাংস্তপাত্রস্থ নারিকেলোদকাদি 
বিছিত হুইয়াছে, ইহা দ্বারাই এই সকল দ্রব্যে ব্রাহ্মণের নিবৃতি প্রাপ্ত হওয়। 

গেল, ব্রাহ্মণের নিবৃতির জন্য ভিন্নরূপে উল্লেখ নিশ্রয়োজন, অতএব এই 

নিষেধবাকোর ছারা ব্রাহ্মণের স্ুরাদানই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহাও বল! 
যাইতে পারে না। যেহেতু ক্ষত্রিয়বৈশ্তকর্তক প্রয়োগে মুখোর ভাবে 

প্রতিনিধির নিয়ম করায় তাহাদের সম্বন্ধে দ্রব্যাকাজ্ষা নিবৃত্ত হইল, কিন্ত 
"ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রয়োগে মুখ্যের অভাবে প্রব্যাকাজ্ষ! রহিয়া গেল। অতএব 

ব্রাহ্মণ ইচ্ছা! করিলে কাংস্তপাত্রস্থ নারিকেলোদকাদিরূপ প্রতিনিধি গ্রহণ 
করিতে পারে। তাহার নিবৃত্তির জন্তই এই নিষেধবাক্যের প্রবৃত্তি। কাজেই 

এই বচন বাদীর মতের সাধক কিছুতেই হইতে পারে ন1। 
বৃসিংহাচার্ধ্য নিজবমতের সাধকরূপে "ন্ীরেণ ব্রাঙ্গণৈত্তপ্যা" ইত্যাদি 
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উৈরবীতন্্টন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাও বালপ্রতারণামান্র। যেহেতু 
তৈরবীতন্ত্রে এই বচনের দমীপেই “ক্ষীরৎ বৃক্ষসমুস্তূতং” ইত্যাদি বচনের দ্বারা 
ক্ষীরপদ্দের অর্থ নির্ণয় করা হইয়াছে । তিনি এই বচনের ষে অর্থ করিয়াছেন-. 

বৃক্ষসমুত্ূত সুরার দ্বারা যেরূপ তর্পণ করা হয়, ক্ষীরের দ্বারা সেইরূপ তর্পণ 

করিবে এই অর্থ নিতান্ত অসশ্তুদ্ধ। বৃক্ষসমুভূতাদি পদত্রয়ের অর্থ কি? 
দ্রধ্যসামান্তরূপ অর্থ, না! দ্রব্যবিশেষরূপ অর্থ? সামান্ত অর্থ গ্রহণ করিলে 

বক্ষজাত সমুদয় দ্রব্যকেই বুঝাইবে, কেবল বৃক্ষজাত সুরাকে বুঝাইবে না, 

অথচ এই স্থলে বুক্ষলমুভূত শব্ধ যোগরঢ় এবং বৃক্ষজাত সুরা অর্থে প্রসিদ্ধ। 

সামান্তার্থ গ্রহণ করিলে এহ প্রসিদ্ধ শক্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া! লক্ষণার আশ্রয় 

গ্রহণ করিতে ভইবে। বিশেষতঃ বন্ধল এবং পুম্পও বৃক্ষজাত দ্রবা, অতএব 

ৃক্ষসমুডুত পদের,ঘারাই আজ্য ও মধুর বিধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই অবস্থায় 
একার্থক বন্ধলসম্তব ও পু্পরসোডূত পদয়ের বৈয়র্থাপত্তি হয়। বৃক্ষসমুভূতাদিপদ 
দ্রব্যবিশেষের বাচক, এইরূপ দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিলে দ্রব্যবিশেষের কার্য্য 

ক ইইয়াছে,জ্এইরূপ অর্থ হইবে। সেই বিহিত কার্যাটি কি? দৃষ্ট 

র্স" অনৃষ্টসাধন শাস্ত্রীয় কার্য? দৃষ্ কার্য হইলে বিধানের প্রয়োজন 
হয় না, লোকব্যবহারেই জীন। যাইতে পারে। অদৃষ্টসাধন শাস্ত্রীয় কাধ্যরূপ 

দ্বিতীয় অর্থ গ্রগণ করিলে বৃক্ষনমুডূত সুরার দ্বার! করণীয় অৃষ্টসাধন শীন্ত্রবিহিত 

তর্পণ ক্ষীরের দ্বারা করিতে হইবে, এইরূপ অর্থ হইবে। এইরূপ অর্থ 

হইলে “ক্ষীরং বৃক্ষমুডূতং” ইহার দ্বারাই বুক্ষসমুডূত কাধ্য তর্পণ ক্ষীরের ছারা 

করিবার বিধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, 'কক্ষীরেণ ব্রাহ্গণৈস্তর্প্যা” এইরূপ পৃথক্ 
বিধানের কোন প্রয়োজন হয় না, অতএব “ক্ষীরেণ ব্রাঙ্গণৈস্তর্প)৮ এই বাক্য 

বার্থ হুইয়। পড়ে । | 
আমার মতে--“ক্গীরেণ ব্রাঙ্গণৈত্তর্প্যা” এই স্থলে ক্ষীরশব হগ্ধরূগ 

প্রসিদ্ধার্থের বাচক, না কোন বিশেষার্থের ৰাচক? এই আকাঙ্ষায় “ক্ষীর 

বৃক্ষমূড্ুতং” এই বাক্যের দ্বার! বৃক্ষদমুডূত ন্ুরাবূপ বিশেষার্থ বিহিত হইয়াছে । 

ইহাতে কোন বাক্যের বৈয়থঘযাপত্তি হয় না, অন্ত কোন অনুপপত্তির গন্ধও 

থাকে ন1। 

যিনি "ক্ষীরেণ ব্রাঙ্গণৈস্তর্প)” এই স্থলে হুগ্ধ অর্থে অত্যন্তরূঢ ক্ষীরপদের 

প্রয়োগ করিয়াছেন, তিনিই আবার কুটিশক্তি পরিত্যাগের জন্ঠ “ক্ষীরং বুদ্দ- 
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সমুভূতং” এইরূপ ব্যাখ্যান্তর করিয়াছেন ; এইরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না; 
এই আগত্তি হইতে পারে না। যেহেতু কাশীখণ্ডে__ 

_ “অরুন্ধতীৎ প্বঞ্চেব তথ! সপ্তর্ষিমগ্ুলম্। 
আসন্নমৃত্যুনে পশ্হেৎ” 

মৃত্যু আসপ্ হইলে অরুন্ধতী, ফ্রব ও সপ্তধিমণ্ডল দ্বেখিতে পায় না। এই 
কথা বলিয়। পরে ''অক্ম্কতীং নাপিকাগ্রং” নাসিকার অগ্রভাগের নাম 'অরুত্ধতী, 

ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অরুন্ধন্টী প্রভৃতি পদের বাখ্যান্তর কথিত হুইয়াছে। 

এইরূপ শত শত প্রয়োগ প্রদর্শন কর! যাইতে পারে. 'প্রয়োজনাভাবছেতু অধিক 
লিখিত হইল না । 

এই বচনের চতুর্থ চরণে “আসবং তও্ুলোস্তবং” এই স্থলে তওুলোস্ভবশৰ 
পিষ্টকোদ্তব সুরার উপলক্ষক। যেহেতু-_ 

“ক্ষীরমাজ্যৎ মধু তথা হালবঞ্চ মহেশ্বরি। 

বৃক্ষ-ত্বক্-পুষ্প-পিষ্টোখং ক্রমাজ জেয়ং বিচক্ষণৈঃ ॥ 

বৃক্ষজাত সুরার নাম ক্ষীর, বন্ধলদন্তৃত স্থুরার নর আজ্য ভুত 

স্থরার নাম মধু এবং পিষ্টকসঞ্জাত সুরার নাম আদব। 

এই বচনে পৈষ্টী স্বর! অর্থে আসব শব প্রযুক্ত হইয়াছে । নৃিংহাচার্যয-_ 

'ক্ষীরপদ বৃক্ষসমুভূত স্থর1! অর্থে প্রযুক্ত হইলে বিপরীত প্রয়োগ হইত” এইব্ধপ 
আপত্তি করিয়া, তাহার সাধকরূপে “অন্ুবাগ্ধমন্ুত্ত! তু” ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত 

করিয়াছেন। এই বৃহদ্ধামকেম্বরবচনের দ্বার! তাহার এই উক্তি সম্পূর্ণ পরাহত 

হইল। এই স্থলে অর্থবিশেষের তাৎপর্ধ্যগ্রাহকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া 
উদ্দেন্ট-বিধেয়ভাবের গন্ধও নাই। 

। পরপ্রীতির জন্য অশাস্ত্রীয় উদ্দেস্ত-বিধেয়ভাব অর্থাৎ, বৃক্ষসমুস্ততের উদ্দেস্তত 
এবং ক্ষীরের বিধেয়ত্ব স্বীকার করিলেও বাদীর আপত্তি যুক্তিদহ হয় না। 

উদ্দেন্ত ও বিধেয়ের পৌর্ববাপর্যয সম্বন্ধে “দর। জুহোতি”, “ঘে যজমানাস্ত খত্বিজ:*) 

“বায়ব্যৎ শ্বেতমালভেত ভূমিকাম£” ইত্যাদি স্থলে শত শত বাভিচার দেখা 

যায়। তবে “অনুবাস্তমনুক্ত| তু” এই প্রামাণিক উক্তির কিরূপে সঙ্গতি হয়? 
ইহার উত্তর এই--বাধ। না থাকিলে প্রায়ই প্রথম উদ্দেশ্ের নির্দেশ করা 

হয়, ইহাই এই প্রামাণিক উক্তির অভিপ্রায় । এই স্থলে 'ন্নীরেণ ব্রাঙ্মণৈস্তর্পা।' 

এই বাক্যের বার্থতাই বাধক, অর্থাৎ ক্ষীরকে উদ্দেশ করিগ! বৃষক্ষসমুভূতত্বের বিধান 
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করিলে “ক্ষীরেণ ব্রাহ্গণৈস্তর্প1 এই কথ! বলিবার আর কোন প্রয়োজ, 

হয়না। এই জন্ত ক্ষীরপদ উদ্দেশ্ত না হইয়া বিধেয় হইয়াছে । এই কথ 
নৃসিংহাচার্য্যের অজ্ঞাত রহিল কেন? | 

এইরূপ ““'আসবং তঙুলোন্তবং” এই বাক তগুলোস্তভব শবের অন্ন অথ 
করত তাহার সাধকরূপে “আমং শূ্রম্ত পক্কান্নম্” ইত্যাদি বচন উদ্ধত করিয় 

তিনি বালকের নিকটও উপঙ্াসাম্পদ হইয়াছেন। তিনি সাধকক্ষপে লঘ্ুস্তব, 

রত্বের ষে শ্লোকাংশ উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাতেও পারিভাষিক ক্ষীরাদিই গৃহীত 
হইয়াছে, অতএব ইহাও তাহার সাধক হইতে পারে ন!। 

নৃসিংহ শুক্রশাপবিমোচনরূপ ছেতু অপেক্ষ। “ব্রাঙ্গণো মদিরাং দত্বা” ইত্যাদি 

শ্রোতবিধির প্রাবল্য বলিয়াছেন, ইহাও অতি তুচ্ছ। "ক্রাঙ্গণে! মদিরাং 

দত্বা ব্রাঙ্মণযাদেব হীয়তে' এই বচনে নিষেধবিধির জ্ঞান হইতে পারে, 

এইকপ প্রত্যক্ষ নঞ্শ্রুতি নাই, পরন্ত মপিরাদানের নিন্দান্বারা নিষেধবিধির 
তহইবে। এই অবস্থায় তিনি এই বচনকে শ্রোতনিষেধবিধি ঝলিতে 

/রাজে কিচ্ষউত্তর করিতে পারেন, তাহা! আমর। জানি না। এইবপ 

বমোচনের সহিত “মৌন্রামণ্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণঃ প্রপিবেৎ স্থবাম্” 

এই প্রত্যক্ষবিধিরূপ বচন উঞ্চুত্ত করিয়া “এই বচনের কি গতি হইবে” তাহার 

কল্পনা না করিয়া, কেবল মুখে “ত্রাঙ্মণেতরপরম্” এই প্রতিজ্ঞামাত্রের 

হার! অন্তের মোহ উৎপাদন করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন। এই অবস্থার তীহাকে 

তাস্ত্রিকসমাজ হইতে বহিষ্কত করিবার উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। 

এই সকল বচনের বাবস্থা এই--"্রব্যেণ সাত্বিকেন” ইহার ব্যাখ্যায় 

“ক্সীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প।” ইহার, এবং লঘুস্তব ও মৃহাঁকালসংহিতাবচনের 

ব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়াছি । “ক্ষীরেণ ব্রাঙ্গণৈস্তর্প)” এই ভৈরবীতন্ত্রবচনে 

"ক্রমেণ ব্রাহ্গগাগ্ৈস্ত ক্ষীরাজ্যমাক্ষিকাসবৈ+৮ এই বৃদ্ধা বকেশ্বরতন্ত্রবচনে * 

এবং লঘুস্তববচনে যাহা সামান্তরূপে উক্ত হইয়াছিল, “সত্যে ক্রমাচ্চতুর্বরৈ 

ক্গীরাজা-মধু-পিষ্উজৈঃ” এই যামলবচনে তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। 

ভৈরবীতন্ত্র গ্রভৃতিতে ক্ষীরাদির 'অবিশেষে সর্বদা প্রাপ্তি ছিল, ধামলবচনে 

কালবিশেষে ও কর্তৃবিশেষে ক্ষীরাদিপ্রব্যবিশেষের ব্যবস্থা করিয়া তাহার 

সঙ্কোচ করা হইয়াছে । “দ্রবণ সাত্বিকেনৈব ব্রাক্ষণঃ পৃজয়েচ্ছিবাম” এই 

* এই বচন পূর্বের্ধ উক্ত হয় নাই। 
সপ, এ 
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জ্ঞানার্ণববচনে সাত্বিক দ্রব্য, এবং “ক্ষীরেণ ব্রাঙ্গণৈষ্তর্্যা” এই ভৈরবীতন্ত্রবচনে 
ক্ষীর, ব্রাহ্মণের সম্বদ্ধে বিহিত হইয়াছে; গুড় এবং মধু হইতে উৎপন্ন গোৌড়ী 
সাত্তিক শ্রব্য এবং বৃক্ষজাত সুরার নাম ক্ষীর, অতএব ষামলবচনের দ্বার! 

ইহার সঙ্কোচ সম্ভব হয় না। অতএব যুগচতুষ্টয়ে ব্রাঙ্গণ-কর্তৃক প্রয়োগে 
্গীর ও সান্বিক দ্রব্যের বিকল্পে প্রাপ্তি হয়। এইরূপ ক্ষত্রির ও বৈশ্তের সম্বন্ধে 

'“রাজসী নৃপবৈশ্তয়ো* এই বচনের দ্বার! রাজসী সুরার বিধান কর! হইয়াছে, 

্রিপুরার্ণববচনে মউয়াফুল, দ্রাক্ষা এবং তালবৃক্ষাদি-সম্ভৃত স্থুরাকে রাজসী বল! 

হইয়াছে, অতএব সত্যযুগে ক্ষত্রিয়ের দ্রাক্ষাদিসস্ভৃত রাজসী নুর এবং যাঁমল- 

বচন অনুসারে বন্ধলজাত আজ্য নামক শ্ুুরা উভয়েরই প্রাপ্তি হয় বলিয়া উভয়ের 

বিকল্প হইবে । বচনদঘ্বয়েই শুত্রের একরূপ বিধান আছে, অতএব তাহার 

বিকল্প হইবে ন।। এইবপ ত্রেতাদিযুগেও যথাযথ উহনীয়। কলিষুগে ব্রান্মণের 
সম্বন্ধে জ্ঞানার্ণব ও ব্রিপুরার্ণববচনের দ্বারা গুড় ও মধুজাত গৌড়ীনামক 

সাত্তিকী সুরা এবং 'পুজনীয়! কলৌ সর্ববর্পৈঃ কেবলমালবৈঃ* এই যামল- 

বচনের দ্বারা আসবের প্রাপ্তি হয় । অতএব ব্রাঙ্ষণের কলিযুগে গৌভুু্ারারাতপুব 
এই উভয়ের বিকল্প । এই স্থলে - 

“কৃতে তু শুদ্রেঃ সম্পৃজ্য। প্রত্যক্ষৈরাদবৈঃ প্রিয়ে। 
ত্রেতায়াং বৈশ্ত-শুদ্রাভ্যাং নৃপাদ্যেদ্বীপরে যুগে । 

কলৌ যুগে মহাদেবি ব্রাহ্মণাস্ঘৈঃ প্রপুজিতা | 

সত্যযুগে শৃদ্রজাতি, ত্রেতার বৈশ্ত ও শুদ্র, দ্বাপরে ক্ষত্রিকস, বৈশ্ত ও শুদ্র, এবং 

কলিযুগে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই প্রত্যক্ষ আসবের দ্বার! পুজা! করিবে । এই 
বহস্তার্ণববচনের উপস্থিতি হইলে সত্যেতরবচন সকলের দ্বারা সকল বর্ণের 

সম্বন্ধেই ভ্রব্যেতরবিশেষ প্রাপ্ত হওয়া ষাঁষ, রহন্তার্ণববচনের দ্বারা সত্যযুগে 

শুদ্রাতিরিক্ত বিষয়ে পরিসংখাবিধিরও প্রাপ্তি হয়+। তাহা হইলে সত্যযুগে 
বরণত্রয়ের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আসবের বিকল্প হয়। 

অথবা! রহন্তার্ণববচনে সত্যযুগে শূদ্রকর্তৃক প্রয়োগে যে প্রত্যক্ষ আসবের 
পপ পিপিপি সপ শিপ জর পাপ আপস -০ 

সপ ০ পা পপি শপে পপ ক অপ পাশ র ও - পাপী পপ পপ পপ পপর সা সা 

* পূর্বে '*পুজনীর! কলৌ দেবী কেবলৈরানবৈঃ গুভৈ:” এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। 

1 ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ইচ্ছা করিলে আসব গ্রহণ করিতে গাঁরেন, ইচ্ছা না করিলে গ্রহণ নাও 

করিতে পারেন । ইহার নাম পরিসংপ্যাবিধি। শুত্রের গ্রহণ করিতেই হইবে, অতএব তাঁহার 
পঙ্গে পরিসংখ্যা নহে । ৃ 
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বিধান কর! হইয়াছে, তাহা [ভৈরবীতন্ত্রো্ত ] তওুলোস্তব আসব । 
তাহ! হইলে শুদ্রের তন্তরাস্তরোক্ত আসবপ্রাপ্তিতে ব্যর্থতায়ে পরিসংখ্য! কল্পনা 
করিতে হয় না। তাহা হইলে সত্যযুগে ব্রাঙ্গণাদদি কতৃক প্রয়োগে “কোন্ 
দ্রব্য গ্রহণ করিবে!” এই আকাঙ্ষার অন্য তস্ত্রোক্ত ক্ষীর প্রভৃতি দ্রব্য গ্রাহ, 

বিকল্প নয়। এইরূপ ভ্রেতাযুগে বহুচ্কার্ণববচনে শূদ্র ও বৈশ্তের আসবের বিধান 
এবং যামলবচনে স্বৃতের প্রাপ্তি । এই স্থলে বিকল্প হুইবে। এইরূপ রহস্তার্ণব 

ও যামলবচন অন্ুপারে বৈশ্ত ও ক্ষত্রিয়ের আসব ও মধু, এই উভয়ের বিকল্প 
হইবে। কলিযুগে উভয় বচনেরই একরূপতা, অতএব বিরোধ নাই । এই 

পক্ষই যুক্তিযুক্ত, পরিসংখ্যাপক্ষ যুক্তিযুক্ত নহে। এই প্রকার “ত্রাবস্তং বিনির্দিষ্টং 
ইত্যাদি কুলচুড়ামণিবচনে “মুখ্যালাভে” এই কথা যোগ করিয়া অর্থ করিতে 
হইবে। ইহাতে কুলচুড়ামণিবচনের অর্থ হইবে- যে স্থানে স্থরাদ্ধারা অবন্ঠই 
পৃজ! বিহিত হইয়াছে, সেই স্থলে ব্রাহ্মণ মুখ্যদ্রব্যের অলাভে তাত্রপাত্রে মধু 
রাখিয়া, তাহাকে সুর! কল্পনা করত পুজা! করিবেন। ইহাতে “তারে গব্যং 

জু, রাজন্যবৈশ্তীয়োর্দানং ন দ্বিজন্ত কদাচন।” এই মহাকাললংছিতা- 

15 বিরোধি হয়। এই স্থলে পরমতেও তুল্যবলদ্বহেতু বিকল 

নৃসিংহ তাহার সাধকরপে "্রাঙ্মণো মদিরাং দ্ধ ব্রাঙ্গণ্যাদেব হীয়তে” এই 

হংসপারমেশ্বরবচন উদ্চৃত্ত করিয়াছেন। এই বচন যদি ক্ষাত্রয়াদির 

কুলদ্রব্যবিধানের সমীপে উক্ত হইয়। থাকে, তবে ইহা বিধিশেষ অর্থবাদ, যদি 

সমীপে উক্ত না হইয়া থাকে, তবে ইহ! অজিতেন্দ্রির ব্রাঙ্ষণবিষয়ে বুঝিতে 
হইবে | অজিতেন্দ্রিয়ের সুরাদাননিষেধ অগ্রে বল! যাইবে । “ব্রাঙ্গণৈত্ব 
সদাইপেয়ম্* কুলার্দববচনে অকার প্রশ্নেষ করিয়! ব্রাহ্মণের যে সুরাপান নিষেধ 
করা হইয়াছে, তাহ পুরুযার্থপর অর্থাৎ পুরুষের কামরুতপানবিষয়ক, ইহ! 

বাদীর অভিপ্রায়। যেহেতু তিনি সুরাপাননিষেধের হেতুরূপে যুদ্ধকালে বিকল 

হইলে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ কর! অদন্ভব, ইত্যাদি বাক্যের উপন্তাস করিয়াছেন । এই 

অর্থ আমাদেরও ইষ্ট। যেহেতু যাগার্থ ভিন্ন,.ক্ামকুত ন্ুরাপান ব্রাহ্মণের 

নিষিদ্ধ, এই কথা আমরাও বলি। হরিনাথ যে কলিযুগে সৌন্রামণীধাগে 
স্পা 

* আসব শবে হুরামাত্রকেও বুর্ধায, আবার তথুলোস্তব বিশিষ্ট স্বরাকেও বুঝার। 
1 ইহাতে বুঝা বাইতেছে-_রামে্বর্্ হংসপারমেশ্বরতন্ত্র দেখিতে পান নাই। 
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ঝরাপান নিষেধ বলিয়াছেন, ইহাঁও আমাদের অন্ুমত। কিন্তু সৌত্রীমশীধাগে 
নুরাপান নিষিন্ধ হইয়াছে বলিয়। কুলাচারেও নিষিদ্ধ হয় নাই। কৈমুতিকন্তায়ে 
কুলাচারেও নিষেধ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কথাও বলা যায় না; যেহেতু কলিষুগে 
সৌত্রামণীষাগে স্থরা গ্রহণের নিষেধই হরিনাথের উদ্দেশ, কুলাচারে নছে ; অতএব 
এই স্থলে টকমুতিকন্তায়ের অবতারণায় অতিপ্রদ্গ হয় [ যশ্চ ভরিনাথোক্তঃ 

সৌত্রামণ্যাৎ কলো স্রাগ্রহনিষেধঃ সোহপাম্মাকমন্থুমতঃ । ন তাবছা কুলা- 

চারেইপি নিষেধঃ সম্ভবতি। কলিযুগদদ্বন্ধিসৌত্রীম ণগ্রহত্বং স্থরানিষেধো- 
দোস্ঠতাবচ্ছেদকং, তদনাক্রান্তত্বাৎ কুলাচারস্ত কৈমুিকন্তায়গ্রবেশে অতি- 

প্রসঙ্গাৎ | ] 

অতএব বাদী ব্রাহ্গণবিষয়ে বাধক বলিয়। যে সকল প্রমাণ উপন্তস্ত করিয়াছেন, 

তাহাতে বাধকত্বের গন্ধও নাই, পরস্ত আমর! বহু সাধক প্রমাণ প্রদর্শন 

করিলাম! ইহার দ্বারা যিনি তন্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাহার নিকট 

্রাহ্মণাদিকর্তৃক পুজায় স্থরার আদর, ইহা শান্ত্রসিন্ধ বলিয়। প্রমাণিত হইল। স্বয়ং 
্রহ্মাও ইছার অন্তথ1! করিতে সমর্থ নছেন। কুলার্ণবত সে উক্ত হু 

“বিন৷ দ্রব্যাধিবাসেন ন ম্মরেন্ন জপেৎ প্রিয়ে। 

যে স্মরস্তি যহাদেবি তেষাং ছুঃখং পদে পদে। 

নাসবেন বিনা মন্ত্র ন মন্ত্রেণ বিনাসবম্ ॥” 

দ্রবা অর্থাৎ স্থরাগ্রহণ না করিয়! মন্ত্রক্রণ অথবা! জপ করিবে না, যদি স্মরণ 

করে, তবে তাহার পদে পদে ছুঃখ হয়। সুরা বিন! মন্ত্রজপ এব মন্ত্র বিন। স্ব! 

গ্রহণ করিবে না। সময়াচারতন্ত্রে উক্ত হুইয়াছে,__ 
“বিনালিপিশিতাভ্যাঞ্চ পুজনং নিক্ষলং ভবেৎ।” 

মস্ত ও মাংস ভিন্ন পুজা নিক্ষল। ভাবচুড়ামণিতন্তে উক্ত হইয়াছে, 
“বিন! হেতুকমাস্বাস্য ক্ষোতযুক্তে! মহেশ্বরি। 

ন পৃজাৎ ন জপৎ কুর্ধযার ধ্যানৎ ন চ চিস্তনম্ 

হেতুক অর্থাৎ-স্ুরাপান ভিন্ন ক্ষোভযুজ্ত হইয়া পুজা, জপ, ধ্যান, চিন্তা 
কিছুই করিবে না। কাঁলিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে, | 

বিনালিপিশিতাত্যাঞ্চ যঃ কুধ্যাৎ পুজনৎ মম। 

ছংখসন্ধাকরো তৃত্বা যোগিনীর গশ্ুর্ভবেৎ ॥” 

১৮ 



১৭৪ কৌলমার্ম-রহস্ত 

যে মন্ত ও মাংস ভিন্ন আমার পুজা কয়ে, সে ছঃখ লাভ করিয়া যোগিনীগণের 

ভক্ষ্য পশুরূপে পরিণত হয় । সময়াঙ্কমাতৃকাঁয় উক্ত হইগ্লাছে,-- 

“্যঃ কুর্য্যাদাদিমদ্্রব্যবিহীনং তব পৃজনম্। 
তব ক্রোধেন দগ্ধ: সন্ তন্মীভবতি নান্তথ! ॥৮ 

যেআদিম দ্রব্য অর্থাৎ স্থরা পরিত্যাগ করিয়। তোমার পূজা করে, দে 

তোমার ক্রোধে দগ্ধ হইয়া! ভল্মীভূত হয় । 
আবার প্রদর্শিত যুক্তিপ্রমাণ অনুসারে এই সকল প্রমাণও বাচ্ষণাদি সকল 

বর্ণের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে । এই অবস্থায় নৃসিংহাচার্য্যের “'ব্রাহ্মণেতরপরম্» 
এই উক্তি যে নিতান্ত অশুদ্ধ, ইহ। আমার যথামতি অকৃত্রিম বিচারের দ্বারা 

প্রতিভাত হইতেছে। ইহার পর নিশ্মংসর পঙ্ডিতগণ বিচার করিবেন। 
ভ্রিপুরোপনিষদের “ইমাং বিজ্ঞায় সুধয়! মদস্তি” এই সপ্তম মন্ত্রের ভাষ্যে এইরূপ 

ব্যবস্থাই উক্ত হইয়াছে *। 

৷ ইম্ছুং বিজ্ঞার হুয়া মদস্তি পরিক্রত! তর্রস্তঃ স্বপীঠম্। 

নাকল্ত পৃষ্ঠে মতে বসস্তি পরং ধাম ব্্পুরং চাবিশত্তি 1” 

ৰ [ ব্রিপুরামহৌপনিষৎ ৭ | 

ভাম্কররায়কৃতভাষ্যম্। «এবং বর্ণিতায়৷ দেবতার। উপাস্তিং বিধাতুং সপ্তমীম্চমীহ । ইমীং পুর্ধোক্তাং 

পরদেবতাং বিজ্ঞায় বিধিবিশেষপূর্বকং জ্ঞাত্ব! গুরপসদনদীক্ষাদিপুর্ববকমুপাস্তিং স্বীকৃত্য স্বগীঠং 

স্বশরীরাভিন্নং প্রীচক্রং তত্র দেবতাং সাবরণাং স্থধয়৷ পরিস্রত| পীযুধীকৃতেন দ্রব্যেণ তপ্ন্তঃ 

তর্পণাছ্যপচারৈঃ পুজয়স্তঃ যে মদস্তি বিষয়ভানপ্রমৌবপূর্রবকং স্বাত্মৈক বিষয়ক নির্বি্িকল্পবিষয়ভাজে। 

ভবস্তি তে মহতে। নাকন্ত পৃষ্ঠে বসস্তি ত্রৈপুরং পরং ধাম চাঁবিশস্তি চেত্যর্থঃ। অমৃতীকরণং 

সংস্কারাস্তরাণামুপলক্ষণম্। তদ্রভিমানিদেবতার়াং স্থধার্দেবীতি সংবিচ্চ সংঙ্কারমন্ত্রবর্ণাদবগম্যতে। 

“মন্ত্রসংহ্কারসংশুদ্ধং তদেব।মৃতমুচ্যতে । 

ইতি রুদ্রযামলঞ্চ । মহানাকপৃষ্ঠবাসঃ ত্রিবিধপুরুযার্থফলোপলক্ষকঃ। ত্রিপুরারাঃ পরং ধাম 

তু মুক্তোপসর্তব)ং স্বরূপং, তেন মৌক্ষ উচ্যতে । সর্ধ্ধান্ কামন্ মোক্ষপ্ধাপ্ন,বন্তীতি ভাবঃ। 

“এবং সর্বগত। শক্তিঃ স! ব্রক্মেতি বিবিচাতে। 

সগুপ! নিগু ণা চেতি দ্বিবিধোক্তা মনীষিভিঃ | 

সগুগ। রাগিভিঃ পুজ্য| নিগু ণা তু বিরাগিভিঃ। 

ধর্দ। একা মমোক্ষাণাং স্বামিনী স| নিরাকুল। ॥ 

দর্দাতি বাঞ্ছিতানর্ঘানচ্চিতা বিধিপূর্বকম।” 

ইতি দেবীভাগবতে শ্বরপাৎ। প্রীবিদ্যাদীক্ষিতো৷ ভরব্যবতা শ্বগীঠার্চনেন নির্বিবকনাবৃত্তি্বার 
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সৌভাগ্যানন্দসন্দোহ নামক নিবন্ধে আমাদের ব্যবস্থাপিত অর্থই সিদ্ধীস্তিত 

হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে যে-বৈদিক মন্ত্রের ছারা 

পঞ্চ মকারের শোধন বিহিত হইয়াছে, শৃর্রের বেদমন্ত্রপাঠে অধিকার নাই, পঞ্চ 
মকারদ্বারা উপাসনা শূত্রপর বলিলে বিধির অনবকাশ হইয়। পড়ে, এই হেতুতে 

এস শপ "৯ পপি ও এপ পপি ৯ সপ পা পাপা পাপী? শ ০ ০ পেস শাপলা পি সপ ৬ স্পেস 

বান কামান্ ভাবয়েদিতি ভাবনাবিশিষ্ট-ভাবনাস্তরবিধিঃ পর্ধ্যবস্ততি। সর্ব! মতিমান্ 

দীক্ষেত'" [পরশুরাম কল্পহত্রম ] ইত্যাদি কল্পহত্র/দিগতবিশেধণবিধীনামিয়মেব শরুতির্মলম। 

'গবজ্ঞায় তপর়্ন্ত£ ইত্যধিক।রিবিশেষণতয়া শ্রুতমপি তর্পণং ফলভাবনাকরণত্বেন সম্বধ্যতে 

“হিরণাদ। অমৃতত্বং ভজস্তে” ইতিবৎ। অপ্রাপ্তার্থকত।দবিধিশক্তিপ্রতিবন্ধীভাবাচ্চ সন্্রত্বেইপি ন 

বিধিব্যাঘাতঃ। “বসন্তাঁর কপিগ্রলানালভতে' “পপ্রণীয়াদিশ্লাধমানায় তব্যান্ (1)” “আন্ত 

জানস্তে। নাম চিদ্বিবন্তন (?)” ইত্যাদিমস্ত্রাণামপি বছুশে!। বিধিত্বম্বীকারাৎ। বস্তুতে “মাস্তি” 

ইতান্ত যদদাগ্রেয়বাঁকা ইব লেট্ত্বকল্পনয়। ভাবার্থাধিকরণন্তায়েন চিদ-দেব্াভিম্নীত্বমাত্রবিষয়ক- 

ৃত্তিবিশেষবোধকমদধাত্বর্থ স্তৈব করণত্বমূ। অস্তর্ধাগপদবাচ্যতাপি তন্ঠৈব, যজতের্্ তিবিশেষ- 
বাচকত্বাৎ। “*পরিক্রতা" ইঠি তু মতর্থলক্ষণয়। ধাত্রর্থেনান্থেতি। ভাঁবনাস্থিতয়োরতয়োররু- 

খৈকহায়ণীন্যায়েন ব। পাঁ্টিকোহনৃয়ঃ। প্রতিতিষ্স্তীত্যন্তেব “নাকল্ত পৃষ্ঠে” ইত্যানে্ড ামর্পক- 

ত্বম। চকারেণ ফলাস্তরসমুচ্চয়কথনাৎ। “পুত এব তেজনবান্নাদ ইও্জয়াবো! ' 

ইত্ত্রেব নম্বদ্িস্থলি তাধিকারত্বমূ। অনেকেযাং পুরুযার্থানাং ব্যাসজ্যবৃতিফলরাঁনি 
ন পুনঃ “'নর্দ্বেভ)১ কাঁমেভ্যঃ) ইতিবৎ প্রত্যেকপর্য্যাপ্তম। তুর্পণস্ত ফলবদফণস্তায়েনালম্। 

“ইমীং বিজ্ঞীয়” ইতি বিদ্বত্তীধিক।গিতাবচ্ছেদকে। ধর্মঃ । অতএব-_ 

কুলদীক্ষাবিহীনানাং নাধিকারে! দ্বিজন্মনাম্।” 

ইতি সমগ্নাচারম্ৃতিরূপপদ্ভাতে। ইহ «তর্পরস্তঃ'” ইতি “তৃপ্রত্যয়েন বহির্যাগবিধৌ বক্ষ্যমাণে 

[ ১২ খচি] “নিবেদযন্ স্বাত্মীকৃত্য ইতি চ শতৃ-ল্যপ প্রতায়াভ্যাং দেবতানিবেদন-স্বাস্্বীঝরণয়ো 

সমীনকালত্বকখনাদ্দিবাপানবিধাবেব শ্রুতেঃ স্বারস্তং, ন বীরপানবিধৌ । তেন-_- 

'পানস্ত ত্রিবিধং প্রোঞ্জং দিবা-বীর-পশুক্রমৈঃ| 

দিবাং দেঝ্/গ্রতঃ পানং বীরমুদ্বাসনে কৃতম্ ॥” 

ইতি স্বৃতেশ্ লং শ্রত্যন্তরমদ্েষ্যদ্। পুরার্থনিষেধান্ত রাগ প্রাপ্তিকবিষয়ত্বৎ ত্রত্বর্থেন বিছিতেষু 

ন প্রবর্তস্ত এব। 

“যেন কেনাপুাপায়েন শিবে চিত্তং নিবেশয়েখ। 

তন্মাৎ কেনাপুযুপায়েন মনঃ কৃ নিবেশয়েৎ |"! 

ইত্যাদিপৌরাণবচসামীদৃশীশর় এব স্বারভ্তাৎ। স্পষ্টানাং তত্র বচগং ত্তবর্থস্্ববর্ণোদেশেন 

বিধায়কানাং বহুলমুপলস্ত। ৎ। তেথাঞ্চেদুশানেক শ্রুতি রতযক্রুতিযুলকদ্েন বলাবলচিস্তানব- 

কাশীদিতি দিক ।” 



১৭২ কৌলমার্গ-বহস্ 

পঞ্চমকারোপাসনায় ব্রাহ্মণের অধিকার সাধিত হইল । এই 'হেতু* অতিশয় 
চর্বল। যে হেতু “বর্ধান্থ রথকার আদধীত” এই স্থলে রুটিশক্তি দ্বারা 

ষোগার্থের বাধ হওয়ায় সন্কর জাতির আধানে অধিকার সিদ্ধ হইয়া! তদনস্তর 
তদৃপযুক্ত বেদমন্ত্রপাঠে অধিকারও কল্পিত হুইয়াছে, এই যাষ্ঠ ন্ায়োক্ত যুক্তির 
দ্বার! শুদ্রেরও পঞ্চমকারোপাসনায় এবং তছুপযোগী বেদমন্ত্রপাঠে অধিকার 
অনিবার্য । অতএব এই হেতুর দ্বারা ঈপ্মিতসিদ্ধি হইতে পারে ন1। 

এই পর্য্যস্ত বিচারের ছারা স্ুরাপানে ব্রাহ্মণের অধিকারব্যবস্থ! নির্ণীত 
হইয়াছে । এই বাবস্থিত অধিকার সকলের পক্ষে নহে, কামাদিরহিত জিতেন্জিয় 

পুরুষই ইহাতে অধিকারী । এই হেতু পরমানন্দতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,__ 

“অয়ন পরমঃ কৌলমার্গঃ সম্যঙ.মহেশ্বরি | 
অসিধারাব্রতসমে। মনোনিগ্রহহেতৃকঃ ॥ 

স্চিরচিত্তস্ত সুলভঃ নুফলত্তর্ণনিদ্ধিদঃ | 

অন্থন্ত বিফলো দুঃখচ্েতুঃ স্তাৎ পরমেশ্বরি ॥» 

'কৌলমান্ী অসিধার! ব্রততুল্য মনোনিগ্রহের হেতু, ইা স্থিরচিত্তের 

ছুঁলিভ, সফল ও শীন্ব সিদ্ধিপ্রদ এবং অস্থিরচিত্তের পক্ষে বিফল ও দঃখের 
হেতু হইয়৷ থাকে । ব্রিপুরার্ণবে উক্ত হুইয়াছে,_ 

“অয়ৎ সর্বোত্তমে! ধর্ম শিবোকজঃ সুখসিদ্িদঃ | 

জিতেন্দ্রিযস্ত স্থুলভো নান্তন্তানস্তজন্মভিঃ ॥ 

যদুর্ধরেতসাং সর্বত্যাগিনামনিকেতিনাম্। 

ক্ষণেন স্থৃতমাত্রেণ মোহমুৎপাদয়ত্যলম্ ॥ 

তদেবাত্র হি সংপিদ্ধৌ কারণং সর্বমীরিতম্। 
ইতে] মগ্ভমিতো! মাংসধ ভক্ষ্যমুচ্চাবচৎ তথা ॥ 

তরুণ্যশ্চারুবেশাঢ্য মদঘুণিতলোচনাঃ । 

তত্র সংযতচিত্তত্বং সর্বথ| হাতিছিফরম্ ॥ 

ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনস্ত কথং স্তাদেতদীশ্বরি ।১ 

শিবপ্পোক্ত সর্ধবোত্ম ধর্ম এই কৌলমার্গ জিতেক্জরিয় পুরুষের পক্ষে স্থল 
এবং স্থাখে সিদ্ধিপ্রদ। অজিতেন্দ্রির় পুরুষ অনন্ত জন্মেও ইহার দ্বার! সিদ্ধিলাভ 

করিতে পারে না। যে দ্রব্য স্মরণমাত্রেই গৃহশৃন্ভ সর্বত্যাগী উর্ঘঘরেতা 



পরশুরাম-কল্পন্ত্র ১৭৩ 

পুরুষগণেরও অতিশয় মোহ উৎপাদন করে, এই কৌলমার্গে সেই দ্রব্য দিদ্ধির 
কারণরূপে উক্ত হইয়াছে । এই দ্দিকে মস্ত, এই দিকে মাংস, এই দিকে নানাবিধ 
তক্ষাত্রব্য, এই দিকে মনোহরবেশ! মদঘৃর্িতলোচনা! স্থন্দরী যুবতী গণ, ইহাতে 
চিত্তসং্যম সর্বথ! অতি দুর্কর। ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীন পুরুষ কিরূপে ইহাতে সিদ্ধিলা'ভ 
করিতে পারে? ভাবচুড়ামণিতে উক্ত হইয়াছে, 

“তন্ত্রাথামতিগৃঢ়ত্বাৎ তন্ভাবোইপ্যতিগোপিতঃ | 
ব্রাহ্মণে! বেদশাস্তা্ঘতত্ৃজ্ঞে! বুদ্ধিমান ৰশী ॥ 
গৃঁ়তন্্ার্থভাবস্ত নির্শস্থ্যোদ্বরণক্ষমঃ 

কৌলমার্গেইধিকারী স্যাদিতরে ছ:ঃখভাগ ভবেৎ |” 

তন্ত্রশান্ত্র অতিশয় গু, তাহার ভাবও অঠিশয় গুঢ়। বেদশাস্ত্ার্থতত্বজ, 

বুদ্ধিমান, জিতেন্দজরিয় যে ব্রাহ্মণ গৃঢ় তন্্রশান্ত্রের ভাব মন্থন করিয়া, তাহা হইতে 

সার উদ্ধার করিতে সমর্থ, তিনিই কৌলমার্গে অধিকারী । অন্ঠে এই মার্থে প্রবেশ 

করিলে ছুঃখভাঁজন হইয়! থাকে । কুলার্ণবে উক্ত হ্ইয়াছে,__ 

“আহো ভুক্ত যন্মস্তং মোহয়েৎ ভ্রিদশার্নাপি। 

তন্মৈরেয়ং শিবং* গীত্বা যে! ন বিক্রিয়তে নরঃ। 

জপন্ শিবপরো ভূত্ব! স মুক্তঃ স্ চ কৌলিকঃ ॥', 

যে মস্ত পীত হইলে দেবতাদিগেরও মোহ উৎপাদন করে, সেই মঙ্গলজনক 
মগ্চ পান করিয়া যে মানব অবিকৃত অবস্থায় দেবতাগতমানসে মন্ত্র জপ করিতে 

পারে, সেই কৌলিক, সেই মুক্তিলাভ করিতে পারে । 
ভগবান পরশুরামও “কামক্রোধলোভমোহমদমাতৎ্সর্যণাবিহিত হিংসান্তেয়- 

লোকবিঘ্িষ্টবজনম্” [ ১১৯, ১৪৪ পৃঃ | এই সুত্রে জিতেন্ত্ির়তাই কৌলাচারের 
মুখ্য ধর্মরূপে প্রতিপার্দিত করিয়াছেন। যেমন দর্শপূর্ণমাসযাগে আজ্যাবেক্গণ 

প্রভৃতি অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে, চক্ষু না থাকিলে আজ্যাবেক্ষণ অসম্ভব, অতএব 

চ্ষুম্মানেরই যাগে অধিকার, অন্ধের অধিকার নাই; সেইরূপ কামক্রোধাদি 
বর্জন প্রভৃতি কৌলাচারের অঙ্গরপে বিহিত হইয়াছে বলিয়া জিতেন্রিয় 

পুরুষেরই ইহাতে অধিকার, অজিতেন্ত্রিয়ের অধিকার নাই, ইহাই শুত্রকারের 

*্* “শিবং” এই বিশেষণের তাৎপর্য এই--মোহজনক বলিয়। মছ্য অমঙ্গলকারক, সংস্কার 

বার মোহজনকত্বশক্তি দুর করতঃ শিব অর্থাৎ মঙ্গলজনক করিয়! পান করিতে হইবে। 



১৭৪ রর কৌলমার্গ-রহশ্য 

অভিপ্রায় । এইরূপ অন্য অন্য তন্ত্রে এই বিষয়ে বু বচন প্রাপ্ত হওয়। যায়, 

প্রয়োজনাভাব এবং গ্রস্থগৌরবভয়ে তাহা লিখিত হইল না। 
বর্তমান সময়ে অজিতেন্দ্রিয়, চপলজিহব, শিশ্পে।দরপরায়ণ পুরুষগণ অত্যন্ত 

আসক্তিবশতঃ মস্তপানাদিলোভে নিজকে কৌলিক বলিয়! পরিচয় দিয়া, লিখিত- 
বচনসমূছে অনার প্রদর্শনপূর্ববক নিজের অধিকার বিচার না করিয়াই নিজের 
অভিগপ্রায়সাধক “পীত্ব। পীত্ব! পুনঃ পীত্বা”, “আগলান্তং পিবেদ্দ্রব্যম্ ইত্যাদি 

কুলার্ণববচনসমুহের প্রতি আদর দেখাইয়! যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া! থাকে । 

তাহারা এই সকল কুলার্ণববচনের অভিপ্রায় জানে না, অথবা জানিলেও 

ধূর্ততাবশতঃ প্রক্কৃত অভিপ্রায় গোপন রাখিয়া নিজের অনুকূল ব্যাধ্য। করিয়া 

থাকে। ইহারা ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও সুখল'ত করিতে পারে না, 

প্রতীত পরলোকে বমসদনে মহাপাতকজনিত নরকযস্ত্রণা ভোগ করিয়! থাকে, 

ইহাতে সন্দেহ নাই। তাদৃশ পুরুষগণ পতিত, তন্ত্রগোষ্ঠীতে ইহাদের নামও 
রণ করিবে না। এই জন্যই প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে এতাদবশ কৌলিকের 

,কর! হুুয়াছে। এই হেতু জিতেন্দ্রিয়, ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত, বিদ্বান্, 
4 তি ভক্তিভূমিকায় আরূঢ় পুরুষেরই ইহাতে অধিকার । অনধিকারী 

ফৌলাচার অবলম্বন করিলে তাহার পতনই হইয়া! থাকে। কৌলমার্গে 
অনধিকারী বৈদিক মার্গে বিঞু প্রভৃতি দেবতার উপাসন। করিবে । 

কেহ বলিয়া থাকেন--অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কৌলমার্গে প্রবেশ করিয়া 
পঞ্চমকার গ্রহণ না করিয়া, তৎপরিবর্তে কেবল জলদ্বার পুজা করিবে। 

ইহার নাম দক্ষিণমার্গ। জিতেন্ত্িয় পুরুষ সাক্ষাৎ পঞ্চমকারের দ্বারা অর্চনা 
করিবে। ইহার নাম বামাচার। এই মত অশ্রদ্ধেয়। যিনি এইরূপ বলেন, 

তিনি বামাচার কাহাকে বলে, তাহাই জানেন না। ত্রিকুটা-রহন্তে-_ 
“বামাচারং প্রবক্্যামি শ্রাবিস্তাসাধনং প্রিয়ে । 

যং বিধায় কলে; শীন্তরং মান্ত্রিকঃ সিদ্ধিতাঁগ ভবেৎ॥ 
মাল! নৃদস্তসম্ভৃত! পাত্রং মানুষমুণ্ডকম্ । 

আপসনং সিংহচ্মাদি কম্কণং স্ত্রীক চোক্তবম্ |” 

এইরূপ উপক্রম করিয়! বিস্তৃতরূপে বামাচার বর্ণিত হইয়াছে । তন্মধো 

মুখাদ্রব্য অর্থাৎ মগ্ভের নামও নাই। আমার পরমেষ্ঠিগুরু ললিতাসহঙ্রনাম- 

ভাষ্য “সব্যাপসব্যমার্গস্থা% এই নামের ব্যাখ্যায় বামাচার বিস্তৃত্তরূপে বলিয়া- 
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ছেন। কাঁলিকাপুরাণেও বামাচার উক্ত হইয়াছে। গ্রস্থবিস্তুতিভয়ে এখানে 

উক্ত হইল না, বিশেধজিজ্ঞাস্থগণ উক্ত গ্রন্থ রি অবগত হইবেন | 
শপ পপ উস পপ পপ আব সস পিপি শি শি ৮০ পপ | ০? শপে পাপ এ» খাপ ক ৫৮ সপ পাীস্পীকীসপসসীশ তপ্ত পা পপি পা পাপী ০ 

* তান্বররায় রামেশ্বরের পরমেতিগুরু | ভাক্ষররায় বামমার্গ সঞ্ন্ধে সেতুবদ্ধে [১1১৭৬ ] 
বলিয়াছেন, 

“যে তু অর্থরত্বাবলীকৃত ঈদৃশাৎ তত্র তত্রানুবাদাৎ সন্দরীপুজনং বামমার্গেণৈব প্রশত্তং ন 

দক্ষিণমার্গেপ ইত্যাহঃ তে মানাভাবাছ্পেক্ষ্যাঃ । “গব্যাপসব্যমার্গস্থা” “দক্ষিণী দক্ষিণীরাধ্য।” 

ইতি ললিতাসহস্রনামবিরোধাচ্চ। ণ্জায়মানো বৈ ব্রাক্গণন্ত্রিভিখ পবা জায়তে” ইত্যাদিশ্রত্য 

নিত্যন্ত খণাপাকরণত্ত বাঞমার্গে বিরহেণ নিন্দিততয়। মুক্ত বিলঘ্বেন চ শিষ্টানাং তত্র নি্ষম্প- 
প্রবৃত্যযোগাচ্চ। যদ্পি বীরদ্রব্যকরণকং পুজনমেব বাঁমো৷ মার্গ ইতি ব্যবহরস্তি তদপি তস্ত্রান।- 

লোকনজনিতভ্রমবিলসিতং, দক্ষিণমার্গচ্চনেইপি কারণারদদেরেবক করণত্বাৎ, ব্রীহিযবয়োরিব 

বৈকল্লিক্রব্যান্তরবিধানাভাবাৎ। গুড়োদাদীনাং [ গুডার্ডাদীনাং? 1 প্রতিনিধিত্বেন মুখ্যালাত এব 

তত্রাধিকারাৎ। | 

“শক্ঃ প্রথমকল্পহ নানুকল্পং সমাচরেৎ।” 

ইতি নিষেধবলেন প্রথমাধিকারিণ ইতরানুষ্ঠানাযোগাৎ। এ বামো সয় চে 
সৌভাগ্যভাদ্করেহল্মাভিন্নিণিতি এবেতি গৃহাঁণ।” রা 

ভাঙ্কররায় লৌভাগ্যভান্করে [১৮৩ পৃঃ] “সব্যাপদ ব্যার্থ" এই নামের 
বলিয়াছেন, _ 

“উপাসনাক্রমে হি দ্বৌ মাগো দৃশ্তেতে বামমার্গে। ?ক্ষিণমার্গশ্চেতি। তত্র ামমার্গে নাম 

সম্ববর্ণাশ্রমবিহিতামি যাবস্তি কর্দমাণি শ্রোতাগ্গ্রিহোত্রদীনি স্মার্তান্তষ্টকাদীনি তান্ত্রিকাণি 

মন্ত্রসিদ্ধাদীনি তেষু সর্বেষু যা যা দেবতাঃ প্রধানভূত। অঙ্গভূত। বাঁ তত্তংস্থানে স্বোপান্তামেব 

দেবতাং সর্ধত্র ভাবয়েৎ। ততন্তজ্দেবতাবাচকপদৌত্তরং বিশেষ্যত্বেন ম্বদদেবতাবাচকপদং সর্ববমন্ত্রেধু 

নিক্ষিপেদিত্যাকারকঃ। ঈদৃশে মার্গে দেবধিপিতৃণীমৃণশোধনাভাবজন্যং পাঁতকম্। দক্ষিণমার্গেতু 

শ্রোতাদিতত্বৎকন্মাঙ্গদেবতাস্থানে স্বোপান্তদেবতৈব ভাবনীয়েতি ন নির্বন্ধ:, অপিতু তন্তদ্দেবতা- 
বিষয়কতস্ত্রেধু যাঁনি কর্ীণি বিছিতানি তদঙ্গতেনৈবেতি সর্ধ্বকর্মণামুপরোধাভাবাদশ্মিন মার্গে 

তাদৃশং পাঁতকং নান্তীতি ঝঁচিতি মোক্ষঃ। বামমার্গেতু বিলঘ্িতঃ। খণশৌধনাভাবেন কঞ্চিৎ 
কালং প্রতিবন্ধাৎ। ন চৈবং সত্যনুষ্ঠানতোহপি কঠিনে মোক্ষাংশেইপি বিলম্িতে সাধনে কথং 

শিষ্টানাং বামসার্গে প্রবৃত্তিরিতি বাঁচ্যম্। এহিকা নামুচ্চাবচফলানামিহৈব জন্মনি ভোগলিগ্সয় 

মোক্ষে স্বল্পবিলম্বহ সোঢ়ন্যত্বাৎ। ভুঞ্ি-মুকিপ্রদত্থেনে বৈষরিকশিষ্টানাং প্রবৃততিসস্ভবাৎ। 

ধহিকভোগবিরক্তশিষ্টানাস্ত মোক্ষে বিলম্বস্তাসৌঢব্যত্বান্দক্ষিণ এব মার্গে প্রবৃত্তিরিতি বিবেকঃ। 

তদিদং সবিস্তরং নিরাপিতং কালিকাপুরাণে,_- 

“সর্ববত্র দেবীমস্ত্রেধু বৈদিকেত্বপি ভৈরবীম্। ত্রিপুরাং চি্তয়েন্লিত্যং বেধমন্ত্েযু চ ক্রমাৎ ॥ 



১৭৩ কৌলমার্গ-রহ্ন্ত 

পরমানন্দতস্ত্রের টিপ্পনীতে উক্ত হইয়াছে,--অজিতেক্রিয় সাধক কৌলমার্ছে 

দেবনামন্থ সর্ববেষু ভৈরবীতি পদং সদ। | কুর্য্যাদ্বিশেষণং নিত্যং নোচ্চার্্যং নির্বিবিশেষণম্ ॥ 

আপঃ পুনস্ত পৃথিবীমুক্ত। ত্রিপুরভৈরবীম্। কৃর্ধ্যাদাচমনং বিপ্রো৷ ক্রুপদায়াং তথাচরেৎ। 

ইদং বিষুর্ভৈরবন্ত বিচক্রম ইতীরিতম্। মৃদালম্বনকৃতোষু মন্ত্রমেতং নিযোজয়েৎ ॥ 

গায়ত্রীং ক্রিপুরাচ্ান্ত ভৈরবীমুচ্চরন্ শিবাম্। মার্গভৈরবায়েতি ুরধ্যায়ার্ঘাং নিবেদয়েৎ। 

উদুতাং জাতবেদসং দেবং বহস্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় হুর্ধ্স্ত :শষে ভৈরবমীরয়েৎ ॥ 
ত্পণাদৌ প্রযুঞ্জীত তৃপ্যতং ব্রহ্ম ভৈরবম্। আঁবাহনে চ স্বপিত্ন্ ভৈরবানিতি তর্য়েৎ॥ 

তৃপাতাং ভৈরবীমাতঃ পিতৃতৈরব তৃপ্যতাম্। আদৌ চ ত্রিপুরা পূর্ববং তর্পণেহপি প্রযৌজয়েৎ। 

জ্যোতিষ্টোমাস্বমেধাদে যন্ত্র যত্র প্রপূজয়েংৎ। তত্র ভৈরবরূপেণ দেবীমপি চ ভৈরবীম্ ॥ 

এবস্ত বাম্যভাবেন যজেৎ ত্রিপুরভৈরবীম্। এব! বামেন মার্গেণ পৃজ্য: দক্ষিণতাং বিন! ॥ 

খবীন্ দেবান্ পিতৃ ংশ্চৈব মনুযান্ ভূতসঞ্চয়ান্। যে! বজেৎ পঞ্চভিধজৈধ ণানাং পরিশৌধনৈঃ। 

বিধিবৎস্বানদানাভ্যাং সর্ববং যদ্বিধিপূজনম্। ক্রিয়তে সরহস্তস্ত তন্দাক্ষিণ্যমিহেচ্যতে | 

সর্বত্র পিতৃদেবাদৌ যন্মাস্তবতি দক্ষিণঃ। দেবী চ দক্ষিণ যল্মাৎ তন্মাদ্দক্ষিণ উচ্যতে | 
যা দেবী পুজ্যমানা তু দেবাদীনামশেবতঃ। যজ্ঞভাগান্ স্বয়ং তুঙক্তে স| বাম! তু প্রকীর্তিত৷ | 

নী, মবেদ্বামন্তম্মার্গে সততং রতঃ | পঞ্চ যঙ্গান্ ন বা কুধ্যান্ কুষ্যাদ্বামপুজনে । 

£ঠাগং হি যতে। গৃহীতি বাঁমিক1। যঃ পূজয়েদ্বা ম্যভাবৈ্ন তন্ত খণশোধনম্। 

“দেব-নরাদীনাং জায়তে তু কদাচন। সর্বত্র ত্রিপুরাযোগন্তেন মার্গেণ গচ্ছতঃ ॥ 

বদ! জায়েত প্রাত্ঞস্ত তদা মৌক্ষমবাপ, রাৎ। চিরেণ লভতে মোক্ষং বামেন ত্রৈপুরে! নরঃ ॥ 
ঝণশোধনজৈ: প।পৈরাক্রান্তত্েন ভৈরব । ইহলোকে সু খৈশ্র্ষযযুক্তঃ সর্বত্র বল্লভঃ | 

মদনোপমকাস্তেন শরীরেণ বিরাঁজতা । সরাষ্রকঞ্চ রাজানং বশীকৃত্য সমস্ততঃ ॥ 

মোহয়ন্ বনিতাঃ র্ব্ধাঃ কুর্বং্চ মদবিহ্বলাঃ। সিংহান্ ব্যাস্রান্ তরক্ষ,ংশ্চ ভূতপ্রেতপিশীচকান্। 

ব্শীকুর্বধন্ বিচরতি বারুবেগে। হাব।রিতঃ | বালাং ঝ। ব্রিপুরাং দেবীং মধ্যাং বাপ্যথ ভৈরবীম্। 

যো যজেৎ পরয়া ভক্ঞ্য। পঞ্চবাণোপমঃ কৃতী । কামেম্বরীস্ত কামাথ্যাং পূজয়েত,যথেচ্ছয়া ॥ 

দাক্ষিপ্যাদখব! বাম্যাৎ সর্ব! দিদ্ধিমাপ্প য়াৎ। মহামায়াং শারদাঞ্চ শৈলপুত্রীং তখৈবচ ॥ 

যথা তথা প্রকারেণ দাক্ষিণযেনৈব পৃজ্য়েৎ। যে। দাঁক্ষণ্যং বিন। ভাবং মহামায়াদিমন্চতি | 

স পাপঃ সর্ব্বলোকেভ্যশ্চতে! ভবতি রোগধুক্। অন্াস্ত শিবদ্ৃত্যাদ্য! য! দেবাঃ পূর্ব্বমীরিভাঃ | 
তা দাক্ষিপ্যাদ্বামতে| বা পুজনীয়ান্ত সাধকৈ?ঃ। কিন্তু যঃ পুজকে! বাম: সোইস্তাশাপরিলোপক/। 

সর্ববাশীপুরকে। য্মা দ্দক্ষিণস্তত উত্তমঃ ॥” 

ইতি বেতালউৈরবৌ প্রতি শিববচনম্।” 

রামেশ্বর ত্রিকুটারহস্তের বচন উদ্ধত করিয়! বলিয়াছেন-_-বাঁমাচ।রে মচ্যের নামও নাং) 

এই উক্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু--ব।মাচারে মগ্য।দির অভ্যাবন্থকত! অস্থান্ত গ্রশ্থে প্রতিগাদিত 

হইয়াছে। 
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প্রবেশ করিয়! গঞ্চমকারের পরিবর্তে গন্ধোদকের দ্বারা পূজা করিবে। ইহা 
অপৎ ব্যবস্থা। যেহেতু পরমানন্দ তন্ত্রেই বিংশ উল্লাসে উক্ত হইয়াছে,_ 

“মুখ্যালাভে চাচ্ুকল্লে! নান্যথা তু কদাচন।৮ 

মুখ্যদ্রব্য না পাইলেই অন্ুকল্প গ্রহণ করিবে, মুখ্যের প্রাপ্তিতে অনুকল্প গ্রহণ 
করিবে না। মুখ্য দ্রবো যাহার অধিকার নাই, প্রতিনিধিতে তাহার অধিকার 

শশবিষাণতুল্য। সেই হেতু অজিতেক্ত্রির সাধক উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া 
আপাততঃ অন্য মার্গে অন্য দেবতার উপাসনাদ্বারা অস্তঃকরণের দৃঢ়পরিপক্কতা 

সম্পাদন করিয়া, পরে কৌলমার্গ আশ্রয় করিবেন । এই বিষয়ে কুলসারে 

উত্ত হইয়াছে,_ 
“অন্যাসাং দেবতানাস্ত ভূয়ে! ভুয়ো নিষেবণাৎ। 

পরিপ্কমনাঃ কৌলে কব প্রামাণ্যকো৷ নরঃ | 
বাহোত্দ্রয়াণি সংযম্য প্রবিশেদত্র নেতরঃ ॥» 

ভূয়োভূয়ঃ অন্ত দেবতার সেবায় পরিপরুমনাঃ পুরুষ কৌলমার্গের প্রামাণা 
বিষয়ে নিশ্চয় জান লাভ করতঃ বাহ ইন্জিযসমূহ সংযত করিস্ুনিেংমার্গে 
প্রবেশ করিবে, এইন্ধপ না হইলে কৌলমার্গ আশ্রয় করিবে না। 

উক্ত হইয়াছে,__ , 
ণ্যন্তান্তদেবতানামকীর্ভনৎ জন্মকোটিযু। 
তন্তৈব ভবতি শুদ্ধ শ্রীদেবীনামকীর্তনে ॥ 

চরমে জন্মনি যথা শ্রীবিছ্েপাসকে। ভবেৎ । 

নামসাহশ্রপাঠশ্চ তথ! চরমজন্মনি ॥৮ 

[ ললিতাসহতআ্নাম, ২০৭, ২৯৮ ] 

ধিনি বু জন্ম পর্য্স্ত অন্ত দেবতার. নামকীর্তন করিয়া আসির়াছেন, তীাহারই 

শ্রীদেবীর [ শ্রীবিস্তার ] নামকীর্তনে শ্রদ্ধা হয়। শেষ জন্মে শ্রীবিস্তার উপাসন। 
এবং ললিতা সহস্রনাম পাঠে প্রবৃত্তি হয়, অর্থাৎ প্রীবিদ্ভার উপাসন! ও সহজ্রনাম 

পাঠ করিলে আর জন্ম হয় না, মুক্তি হয়। যামলেও উক্ত হইয়াছে,__ 

“শ্রুতি-স্থৃতিপ্রোক্তবর্মানুষ্ঠানা দবহুজগ্স্থু। 

শোধিতঞ্চ মনো! জ্ঞাত্ব! শ্রীবিস্তোপানকো! ভবেৎ ॥” 

বু জন্মে শ্রুতিস্থতিপ্রোক্ত বর্থানুষ্ঠানে মন শোধিত হইয়াছে, এইরূপ জানিয়! 
শীবিস্তার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে । ফেত্কারীত্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,__ 

১৪ 
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“সর্ববথা গোঁপনীয়েরং বিদ্তা শ্যাদজিতেন্দ্রিয়ে | 

তেন বীর্যযবতী বিদ্তা ন বিদ্ধ স্তাৎ প্রকাশতঃ ॥ 

কুলপুষ্পং কুলদ্রব্যং কুলপুজাৎ কুলং জপম্। 

নেদৃশানাৎ প্রবক্তব্যৎ যদিচ্ছেৎ সিদ্ধিমাআ্মনঃ ॥% 

এই বিস্তা অজিতেন্দ্রিয়ের নিকট সর্বথা গোপন করিবে। বিদ্তা গোপনে 
বীর্য্যবতী এবং প্রকাশে বীধ্যহীন! হয়। নিজের সিদ্ধি ইচ্ছা করিলে সাধক 
অজিতেন্িয়ের নিকট কুলপুষ্প, কুলগ্রব্য, কুলপুজা৷ ও কুলজপ বলিবে না। 

অজিতেক্ত্িয়কে কৌলাচার বলাও নিষিদ্ধ হইয়াছে, অজিতেক্দ্িয়ের 

কৌলাচার স্বীকারে আর বক্তব্য কি আছে । অতএব অজিতেন্দ্রিয়ের কৌলমার্গে 
অধিকার নাই, ইহাই প্রতিপাদিত হইল। 

শিষ্টেঃ সার্ধং চিদগ্লৌ হবিঃশেষং ুত্ব! । ৫। ২২ 

শিষ্টের সহিত চিদগ্সিতে হবিঃশেষ অর্থাৎ দেবতার প্রসাদ স্থুরা আন্তি 

প্রদান জর্পব। 

(। এইস্ছিতে হবিঃশেষ অর্থাৎ দেবতার প্রসাদ মস্তের স্বীকার 
দহি্টিইয়াছে | শিষ্টের লক্ষণ কুলার্ণবে উক্ত হইয়াছে । যথা,__ 

*অহে! ূক্তন্ত যন্মস্ং মোহয়েৎ ত্রিদশানপি। 

তম্মৈরেয়ং শিবং পীত্ব। যে! ন বিক্রিয়তে নরঃ। 

জপন্ শিবপরে! ভূত্বা স মুক্তঃ সচ কৌলিকঃ ॥” 

মর্ম--যে মদ্য পান করিয়া দেবতাগণও মোহপ্রাপ্ত হন, যে মানব সেই 
মন্ভকে মঙগলদ্রব্যে পরিণত করিয়। পান করতঃ বিকার প্রাপ্ত হয় ন৷ 
অথচ দেবতাগতমানস হইয়া পে সমর্থ -হয়, সেই কৌলিক, সেই মুক্তির 
অধিকারী । 

এই প্রকার শিষ্টত্ব কেবল সময়াচারপরায়ণ সাধকেই বর্তমান। “শিট: 
সাং এই বিশেষণের দ্বারা আধুনিক কেবল জিহ্বাচপল কৌপিকন্মন্তগণকে 

মগ্ডলে প্রবেশ করিতে দিবে না, ইহ! জ্ঞাপিত হইয়াছে। *শশিষ্টেঃ সার্ধং 

ইহার তাৎপর্যা এই-_দেবতার প্রসাদরূপ মদ উপস্থিত সময়াচারপরায়ণ 

শিষ্টদিগকে স্ব স্ব চিদরপ্রিতে আহুতি প্রদান করিতে দিবে, নিজেও আহতি 

প্রদান করিবে। দেহস্থিত চিৎ অর্থাৎ চতন্তস্বরূপ অগ্নি অর্থাৎ তেজের নাম 
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চিদপ্লি।* দেবতার উদ্দেশে অর্পিত দ্রব্যের নাম হবিঃ। তাহ! দেবত। গ্রহণ 

করিলে দেবতার প্রসাদরূপ যে দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম হুবিঃশেষ। 

“ছুত্বা” এই পদের দ্বার “দ্রবাপানে কেবল হোমবুন্ধিই করিবে, ইন্দ্রিযতৃপ্ডি 

বিষয়ে ইচ্ছ। কখনও করিবে না” ইহাই স্থচিত হইয়াছে । ইন্তিযতৃপ্তি কামনায় 
মন্তপান করিবার জন্য যে মগুডলে প্রবেশ করে, সে পতিতই হয়, ইহাই ইহার 

অভিপ্রায় । 

মগ্চপান ত্রিবিধ । যথা পরমানন্দ তন্ত্রে-_ 

“ম্বাত্ীকারম্ত্রিধা দেবি দিব্য-বীর-পশু ক্রমাৎ। 

উদ্বাসাবধি দিব্য; স্তাঁৎ তৎপশ্চাদবীর উচ্যতে ॥ 

অসংস্কতঃ পশ্তঃ প্রোক্তে বিপ্রাণামাস্ত এব তু। 

অপগ্ডঃ ক্ষত্রিয়-বিশাং শুদ্রাণাং ত্রিতয়ং ভবেৎ ॥৮ 

মর্্--স্বাত্ী কার অর্থাৎ দ্রব্যপান দিব্য, বীর ও পঞ্জক্রমে তিন প্রকার। 

দেবতাবিসর্জনের পূর্বে দিব্যপান, বিসর্জনের পরে বীরপান ॥ 
দ্রবাপান পশুপান। ব্রাহ্মণ কেবল দিবাপানের অর্বির্্বীরী, 

দিব্য ও বীরপানে অধিকারী এবং শুদ্র ত্রিবিধ পানেই অধিকারী । 

তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 

“তৃক্কি-যুক্তি প্রদং দিব্যৎ বীরং ভুক্তিপ্রদং ভবেৎ।+ 

দিব্পান ভোগ-মোক্ষ প্রদ এবং বীরপান কেবল ভোগপ্রদ | 

দ্রব্যপানের পরে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতে হয়। জ্রব্পানকপ আহ্ুতি 

প্রদানসময়ে এই মন্ত্র হুইটি পাঠ করিতে হয়,_- 

“অস্তুনিরস্তরমনিন্ধনমেধমানে 

মোহান্ধকারপরিপস্থিনি সংবিদগ্লো। . 
কম্রিংশ্চিদভভূতমরীচিবিকাশমানে 
বিশ্ব জুহোমি বন্ুধাি-শিবাবসানম্ ॥১ 

* আত্মাই চৈতন্তম্বর্ূপ তেজঃ। অগ্নিতেই আহুতি প্রদান করিতে হয়) এই জগ্ (চদগ্রির 

উল্লেখ কর! হ্ইয্াছে। হবিঃশেষ মস্ত পাঁন করিয়। মনে করিবে--সংস্কার ও দেবতার তর্পণের 
দ্বার। পবিস্রীকৃত এই হুবিঃশেষ মগ্য চিদগ্রি আম্মার আছতি প্রদান করিতেছি। আহত 

পণার্থের দ্বার! অগ্নির শ্কুরণ হয়, এই আহত হবিঃশেষ মদোর দ্বারাও চিদগ্নির চ্ফুরণ হইবে । 
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ধর্্মাধর্মহ বি3ীন্তাবাত্মাধী মনসা ক্রচা। 
নুযুয়াবর্মন! নিত্যমন্গবৃত্তীভুছোম্যহম্ ॥৮ ২ 

মর্স--মস্তঃ অর্থাৎ দেহের ভিতরে ইন্ধন ব্যতিরেকে সর্বদা প্রজ্বলিত, 

মোহন্নপ অন্ধকারের পরিপন্থী, অদ্ভুত রশ্মিপমূছের ভ্বারা বিকাশমান, কোন 

অনির্ব্বাচ্য সংবিৎ অর্থাৎ টৈতনারূপ বহ্ছিতে পৃষ্বীতত্ব হইতে শিবতত্ব পর্য্যস্ 

ষট্ত্রিংশৎ-তত্বা ত্বক বিশ্বকে আহুতি প্রদান করিতেছি । 

সুযুক্নাপথে মনোরূপ ক্রকের দ্বার! ইন্দরিয়বৃত্তিসমুহকে ধর্ম ও অধর্শরূপ 

হবির দ্বারা গ্রদীপ্ত অগ্রিতে সর্ব! আহুতি প্রদান করিতেছি। 

এই মন্ত্রত্বয়ে যেরূপ ধ্যান বিহিত হইয়াছে, তাহ! অবশ কর্তব্য । দেবী- 

যাঁমলেও উক্ত হইয়াছে'__ 

“ছোমেন চেতনাং জিত্ব। ধ্যায়েদাতআনমাত্মন!।” 

[ ভ্রব্যপানরূপ | হোমের দ্বারা চেতন অথাং চিতিশক্তিকে জয় করিয়া আত্মার 

দ্বারাই আত্মার ধ্যান করিবে ৷ কুলার্ণবেও উক্ত হইয়াছে, _ 
। “তন্মরেয়ং শিক পীত্বা যো ন বিক্রিয়তে নরঃ। 

জপন্ শিবপরে৷ ভূত্ব! স মুক্তঃ স চ কৌলিকঃ ॥” 
ভবিকারের হেতু ] সেই ,মস্তকে মঙগলকররূপে পরিণত করিয়া পান করত 
যে মানব বিকারপ্রাপ্ত হয় না, পরন্ত শিবধ্যানৈকনিষ্ঠ হইয়া! জপ করিতে সমর্থ 

হয়, সেই কৌলিক এবং সেই মুক্তিল'ভ করিতে পারে। পরমানন্দতন্ত্রে 
উক্ত হইয়াছে, 

“ম্বীকৃত্য তৎপ্রসাদৎ বৈ ধ্যায়েন্সিশ্চলমস্থিকাম্।” 
দেবীর প্রসাদ [ কুলদ্রব্য অর্থাৎ মদ্ক ] পান করিয়! নিশ্চল অর্থাৎ অবিচলিত- 

চিতে দেবীকে ধ্যান করিবে। বীরচুড়ীমণি এবং গণেশ্বরসংহিতার 
উক্ত হইয়াছে,_- 

“ভ্রব্যমাস্বাস্ত বিধিনা মনো নিশ্চলতাং নয়েৎ। 

ততো! ধ্যায়েৎ পরং জ্যোতিরাত্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥” 

ৰিধিপুর্ববক দ্রব্য পান করিয়! মনকে নিশ্চল অর্থাৎ স্থির করিবে, পরে সনাতন 

আত্মজ্যোতিরূপ পরম জোতিকে ধ্যান করিবে। 

মন্ধপানের দ্বার মনোনিগ্রহপুর্বক ধ্যানবিধায়ক বন বচন দেখিতে 

পাওয়া] যায়। 



পরশুরাম-কল্পস্থত্র ১৮১ 

“যাবৎ সুবুগ্তত! ন ন্তাদধিকারিত্বমেব চ। 
তাবদেব হুনেদ্দেবি নিক্ষলত্ত্ন্যথ! ভবেৎ |” 

যে পর্য্যস্ত সুযুপ্তি অবস্থা অর্থাৎ ইন্দিয়বৃত্তি-নিরোধ হইয়া নিশল-ধ্যানাধিকারিত। 

না জন্মে দেই পর্যান্ত হোম অর্থাৎ মগ্যপাঁন করিবে। ইহার নান অথবা অধিক 
পান নিক্ষল। 

“বিকারে তু সমুৎপন্নে ধ্যানযোগবিহীনতঃ | 

যোগিনীনাং পশুদেবি মগুলাচ্চ বহিষ্কতঃ ॥" 

হে দেবি, মন্যপানে চিত্তবিকার জন্মিলে ধ্যান হইতে চুাত হয় বলিয়! 

ঈদৃশ মগ্পায়ী যোগিনীদিগের ভঙ্ষ্য পশুরূপে পরিণত হয়। অতএব এতাদৃশ 
মন্তপায়ীকে মণ্ডল অর্থাৎ চক্র হইতে বহিষ্কৃত করির়! দিবে। 

এই তন্ত্রবাক্যে অধিকপানরূপ হোমে ধ্যানভ্রংশরূপ অনর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে । 

ইহার দ্বারাও ধ্যানের আবশ্তকতা সিদ্ধ হয়। ধ্যানের আবশ্তকতাবিষদ্ষে 
এইরূপ বহু বচন আছে, গ্রস্থবিস্তুতিভয়ে আর লিখিত হইল না। 

এইপ্রকার মস্ত সেবনের প্রথম ফল চিত্তেরঞ্চকাগরতু$ চিতে তা, ভিত 
ধ্যান সম্ভব হইতে পারে না। এই জন্ত-- 

“তাবদেব ছনেদ্দেবি যাবদ্ধানন্দসংপুতঃ। 

মনো নিশ্চলতাৎ যাঁতি চিন্তঞ্চাপি প্রসন্ন তাম্ ॥ 

বিকারে তু সমুৎপন্ে ধ্যানযোগবিহীনতঃ। 

যষোগিনীনাং পশুর্দেবি ম্গুলাচ্চ বহিষ্কৃতঃ ॥” 

হে দেবি! যে পর্যযত্ত আনন্দোদয়, মনের নিশ্চলতা ও চিত্তের প্রসন্ন! 

না হয়, সেই পর্য্যস্ত দ্রব্যপানরূপ হোম করিবে । চিত্ববিকার উপস্থিত হইলে 
“দেবতার ধ্যান হইতে চ্যুত হয় বলিয়! ঈদৃশ মন্তপায়ী যোগিনীগণের ভক্ষ্য 
পশুরূপে পরিণত হয়; অতএব এতাদ্বশ মস্তপায়ীকে মণ্ডল হইতে বহিষ্কুত 

করিয়। দিবে। 

পরমানন্দতস্ত্রের এই বচনে অযোগ্যের মগ্যপানে অনিষ্ট ফল প্রদর্শিত 

হইয়াছে । যোগিনীতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে, 

“কুলদ্রব্যং সমাশ্রিত্য মনে! নিশ্চলতাং নয়েৎ।” 

কুলদ্রব্য অর্থাং মন্তকে আশ্রয় করিয়া মন নিশ্চল করিবে। ত্রিপুরার্ণব- 

তন্ত্র উক্ত হইয়াছে, 



১৮২ কৌলমার্গ-রহন্য 

“অয়ং সর্বোতমে! ধর্দ্ঃ কোলমার্গো মহেশ্বরি | - 

অসিধারাব্রতমমো মনোনিশ্চলহেতুকঃ ॥ 

তত্র সংযতচিত্তত্বং সর্ব! হাতিছুফরম্ । 

ভক্তিশ্রদ্ধীবিহীনন্ত” 
হে মহেশ্বরি ! এই কৌলমার্গ সর্বোত্তম ধর্ম। ইহা! অসিধারা ব্রতের* 

মত মনের নিশ্চলতার হেতু । ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীন মানবের ইহাতে চিত্তসধ্যম 
সকল রকমেই অতি ছুফর। 

মনোনিগ্রহ্থার। ধ্যানার্থ মগ্ভপান কর্তব্য, অন্যথা মদ্যপান অনি&্ফলপ্রন, 

ইহাই এই সকল তন্ত্রবাক্যে প্রতিপার্দিত হইয়াছে । এইরূপ অসংখ্য তস্ত্রবাক্য 
উপলব্ধ হয়। এই সকল তত্ত্রবাক্য লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ পরশুরাম সুত্রে 

“শিষ্টেঃ সহ” এই কথ! বলিয়াছেন। 
ঈদৃশ ধ্যানসমর্থ সাধক ব্রতা্দিদিবসেও অনাদূত হইয়াও অবিচারে মণ্ডলে 
৯৭ পাত্র যাচ্ঞা করও্র*মগ্তপানরূপ আনুতি প্রদান করিয়া ধ্যান 

সম্পাদন :) পারেন, এইীপ্থা ক্রিপুরার্ণরে, উক্ত হইয়াছে । যথা,_- 

' “এবং সাময়িকোভক্ত্যা মান-ক্জবিবর্জিত: | 
অনাদূতোহ্পানাহতো ব্রজেন্মগুলমুত্তমম্ ॥ 

ব্রতী বাপি ভুনেদেব ন নোষস্তত্র বিগ্ঠতে। 

ব্রতাদিশঙ্কয় যস্ত ন ব্রজেদাদূতোহপি সন ॥ 

ব্রতৎ তন্ত প্রতিহতমনর্থং চ সমাপ্য়াৎ। 

তম্মাৎ কনিষ্ঠাহৃতোহপি প্রবিশেদেৰ মগ্ডলে ॥” 

এই প্রকার সময়াচারপরায়ণ সাধক মান-দস্ত পরিত্যাগ করিয়া অনাদত 

এবং অনাহৃত হইয়াও ভক্তিপূর্ববক উত্তম মগ্ডলে গ্রবেশ করিবে। সাধক ৩খন 
ব্রতী অর্থাৎ নিয়মস্থ থাকিলেও মস্তপানরূপ আহুতি প্রদান করিবে, তাহাতে 
দোষ হইবে না। যে সাধক আদৃত হইয়াও ব্রতাদিনাশ আশঙ্কায় মগডণে 
প্রবেশ করে না, তাহার ব্রত নষ্ট এবং অনর্থলাত হয়। অতএব কনিষ্ঠকর্তৃক 

আহৃত হুইয়্াও মণ্ডলে প্রবেশ করিবে। 

এই স্থলে ব্রাহ্মণের জ্োষ্ঠত্ব ও ও কমি বয়সের দ্বার! নির্ণাত হয় না, দীক্ষার 
শপ 7৮০ শাল শী 

নিবৃত্ত করিতে হয়, নতুব! বিপদের সন্ভাবন! । 



পরশুরাম-কল্পক্থত্র ১৮৩ 

পৌর্বাপর্য্য দ্বারা নির্ণাীত হুইয়া' থাকে । এই কথা রুত্রযামলে উক্ত হইয়াছে । 
যথা). 

“বালোহুপি দীক্ষিতঃ পূর্ববং জ্যেষ্ঠ: স তু কুলাগমে।” 

বালকও পূর্বে দীক্ষিত হইলে কৌলমার্গে সেই ঠা বলিয়া পরিগণিত হয়। 
“স্বিজোহপি দীক্ষিতঃ পশ্চাদস্ত্যজঃ পুর্ববদীক্ষিতঃ। 
ছিঃ কনিষ্ঠঃ স জ্যেষ্ঠ ইতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ ॥% 

দ্বিজ পরে ও অন্ত্যজ পূর্বের দীক্ষিত হইলে দ্বিজ কনিষ্ঠ এবং অন্তাজই ক্রোষ্ঠ 
বলিয়! পরিগণিত হইবে । ইহাই কুলশাস্ত্রের নির্ণয় । 

রুদ্রধামলেই অন্য বচনে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির পরে দীক্ষিত হইলেও জ্যেষ্ঠ বলিয়া 
কথিত হইয়াছে । কোন স্থলে উচ্ছিষ্টগ্রহণ বিষয়ে যোনিসন্বন্ধের দ্বারাও জ্যেত্ব 

প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা ত্রিপুরার্ণবে,-_ 
“বিস্যাসন্বন্ধতো বাপি যোনিসম্বন্ধতস্তথ!। 

জোষ্ঠানামপি চোচ্ছিষ্টং দীক্ষিতানাঞ্চ ভক্ষয়েৎ ॥” 

বিস্াসম্বদ্ধে অথবা যোনিদশ্বন্ধে দীক্ষিত ক র উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ এপ্ররিনি। 

“দীক্ষাহীনন্ত ফ্েঁুহষ্ং জনকটাপি দীরত | 
ন তক্ষয়েৎ সক্কদ্বাপি ভুক্ত! পাতিত্যমাপ্র,য়াৎ ॥৮ 

দীক্ষিত সাধক দীক্ষাহীন পিতারও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে না, করিপ্ো 

কৌলমার্গ হইতে পতিত হইবে । 

এখন প্রসঙ্গতঃ কাহার পক্ষে কি পরিমাণ মদ্যপান বিহিত, তাহা! বিবেচিত 

হইতেছে। বালামন্ত্রের উপাসক তিন পাত্র, পঞ্চদশী মন্ত্রের উপাপক চারি পাত্র, 
এবং ষোড়শী মন্ত্রের উপাসক*্* পাঁচ পাত্র গ্রহণ করিবে। ইহা! পরমানন্দতস্তে 

উক্ত হইয়াছে । যথা,__ 
“সৌভাগ্যদোপাসকন্ত চতুস্তত্বং ভবেচ্ছিবে। 
বালাদ্যুপাসকানাস্ত তৎপুজোক্তবিধানতঃ ॥ 

তেষান্ত তত্বত্রিতয়মন্তৎ সর্বং মং ভবে । 

দীক্ষাবতাৎ পূর্ণপাত্রং পঞ্চমন্ত ভবেচ্ছিবে। 

হুত্বা৷ শিবাগ্লো ক্রমশস্ত্রি- ু ঃ 'ঞ্চপারকম ॥৮ 
সস পাপা পি? শপ শা টি --শিশীশীশিটি শ ০৯ পাপা শশী পি চল ৬০1 পপ স্পা 

শি পাপিপপাপী পপি ০ তত পি পাপ এস এ সি শি পাশ স্পা 

* বালামস্ত বিদ্যার নে প্ীবদযার দানার মস্ত টনি এবং যোঁড়শ।ক্ষর 

মন্ত্র ষোড়শী নামে প্রসিদ্ধ । 



১৮৪ কৌলমার্গ-রহন্ঠ 

. তৎ তৎ মন্ত্রের পুজার উক্ত বিধান অনুসারে সৌভাগ্যদ অর্থাৎ পঞ্চদশী 
মন্ত্রের উপাসক চারি পাত্র এবং বাল! প্রভৃতি মন্ত্রের উপাসক তিন পাত্র গ্রহণ 

করিবে। অন্ত মন্ত্রের উপানক বালামন্ত্রের তুল্য অর্থাৎ তিন পাত্র গ্রহণ করিবে। 

হেশিবে! [ষোড়শী মন্ত্রে] দীক্ষিত সাধকের পক্ষে পঞ্চম পাত্রই পূর্ণপাত্র। 
[ বালাদিমন্ত্রের সাধকগণ ] যথাক্রমে তিন, চারি ও পাচ পান্র চৈতন্তরূপ অগ্মিতে 

আহুতি প্রদান করিবে । 

“পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্ব। বাবৎ পততি ভূতলে। 

উথথায় চ পুনঃ গীত্ব। পুনজন্ম ন বিদ্যাতে ॥ 

আনন্দাৎ তৃপ্যতে দেবী মুচ্ছয়! ভৈরবঃ স্বয়ম্। 
বমনাৎ সর্বদেবাস্ত তস্মাৎ ভ্রিতয়মাচরেৎ ॥৮* 

পুনঃ পুনঃ মগ্ভপান করিয়! ভূলে পতিত হইবে, তথ! হইতে উঠিয়া আবার 

পান করিবে, তাহা! হইলে পুনর্জন্ম হয় না। মগ্পানে আনন্দোদয় হইলে 

উপাস্তা। দেবী, ছ হইলে স্বয়ং ভৈরব এবং বমন হইলে সকল দেবতা তৃপ্তিলা 
।, যব আন্ত, মুর্বং বমন, এই তিনেরই আচরণ করিবে। 
ুঁণ বচনের দ্বারা কুলাবতন্্রগ্রভৃতিতে অনির়ত পান বিহিত 

"য়াছে। এই অবস্থায় পার্রনিয়ম কিরূপে সম্ভব হয় ? ইহার উত্তরে অজ্ঞ 

অথচ বুভূৎন্ মানবের জন্য এই সকল বচনের অভি্রান়্ উক্ত হইতেছে। "গীত 
পীত্বা» ইত্যাদি বচন এবং-_ 

“আগলাস্তং পিবেদৃদ্রব্যৎ স মুক্তে! নাত্র সংশয়ঃ” 

ইত্যাদি কুলার্ণববচনে যে যথেচ্ছ পানের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, তাহ সকলের 

ক্* তন্ত্রসারকার “গীত্বা পীত্বা'' ইত্যাদি বচন উদ্ধাত করিয়া! ইহাকে পা বলিয়াছেন। 

পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক ব্যখ্যাকারগণ বলেন,__মূলাপারে কুগুলিনী ও পৃথণীতত্ব অবস্থিত আছে, 

কুগুলিনীকে উত্থাপিত করিয়া] সহস্রারে পরমশিবের সহিত মিলিত করিলে তাহাদের সামরস্তে 

যে অমৃত ক্ষগিত হয়, সাধক তাহ! পুনঃ পুনঃ পান করিবে । কুগুলিনী ভূতলে অর্থাৎ পৃথণীতবের 

আঁধার মুলীধারে পতিত হইলে আবার তাহাকে উত্থাপিত করিয়। সেই অন্ত পান করিবে। 

তাহ। হইলে আর পুনজ'ন্ম হইবে ন| অর্থাৎ মুক্তিলাভ হইবে। তত্ত্রনারকার ব! রামেশ্বর কেহই 

এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রসঙ্গও করেন নাই। ইহার প্রব্যবহিত পূর্ববর্তী পুর্ণাভিষেক" 

যুক্তান।ং” ইত্যাদি বচন এবং অব্যবহিত পরবতী «“আনন্দাং তৃপ্যতে দেবী” এবং “আগলাস্তং 

পিবেদজ্রবাং” ইত্যাদি বচনগুলিই এইরূপ আধ্যাম্মিক ব্যাখ্যার বিরোধী । 
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পক্ষে নহে, পুর্ণার্ট অর্থাৎ পূর্ণাভিবিক্ক সাধকের পক্ষে। এই জন্ত কুলার্ণবে 
“আগলাস্তং” ইত্যাদি বচনের অবাবহিত পূর্বে _. 

: পপুূর্ণাভিষেকযুক্তানাং পানং দেবি নিগগ্ভতে |” 
এইরূপ প্রতিজ্ঞ। করিয়া, পরে “আগনান্ত* পিবেদ্দ্রব্যং” ইত্যাদি বচন লিখিত 

হইয়াছে। পূর্ণাভিষেকের লক্ষণ কুলার্ণবতন্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,__ 

“যে। নিন্দা-স্ততি-শীতোষ্-নুখ-ছঃখাদিসম্তবে | 
সমঃ সর্বত্র যোগীশে! হর্ষামর্ষবিবর্জিতঃ ॥ 

তত্বত্রয়-শ্রীচরপ-মূলমন্ত্রর্থতত্ববিৎ। 
দেবতা গুরুভক্তশ্চ শাস্তবী মুদ্রয়ান্বিতঃ ॥ 

স চ পূর্ণাভিষিক্তঃ স্তাৎ কৌলিকো! ন তু দীক্ষয়া! ॥” 

যে সাধক নিন্দা-স্ততি, শীত-উষ্ণ ও স্থথ-ছুঃখে তুল্যজ্ঞানী, বাহার ইঠ্- 

প্রাপ্তিতে হর্য ও অনিষ্টপ্রাপ্তিতে বিমর্ষ নাই, তত্বত্রয়, গুরুর চরণ ও মূলমন্ত্রের 

অর্থ বিষয়ে যিনি তত্বজ্ঞ, যিনি শাম্তবীমুদ্রাযুক্ত এবং দেবতা ও গুরুঞ্রত্র, এবন্ভৃত 

কৌলিক যোগিশ্রে্টই পূর্ণাভযিক্ত, কেবল দীর্ষার ভা পূণ য়া 
ষায় না। 

ঈদৃশ পূর্ণাভিষিক্ত সাধকই পূর্ণারঢ, তাহার সন্বষ্ধেই “আগলাস্তং* ইত্যারটি 
বিধান। এই জন্যই অমুতারহস্তে উক্ত হইয়াছে,-_ 

“্রহ্ধজ্ঞানী স্থুরাৎ পীত্ব৷ কুলাচারে চরন্ মুহঃ। 
ভূমৌ পততি তন্যাঙ্গে লগন্তি যদি রেণবঃ। 
তাবৎকালৎং রেণুসংখ্যং ব্রহ্মলোকে স মোদতে ॥”” 

কুলাচারপরায়ণ ব্রহ্ষজ্ঞানী সাধক পুনঃ পুনঃ স্ুুরাপান করিয়া ভূমিতে 

পতিত হইলে তাহার অঙ্গে যদি ধুলিকণা লাগে, তবে সেই সাধক ধুলিকণা- 

সমসংখা কাল ব্রহ্মলোকে বাস করেন। 
এই বচনে “ত্রক্গজ্ঞানী” এই সমষ্টিশবদের দ্বার কুলার্ণবোক্ত বিশিষ্টাই 

গ্রতিপাদিত হইয়াছে। ূ 

আধুনিক আসক্তিপরায়ণ মানবগণ তত্্রর্থ না জানিয়া, নিজের অধিকার 
বিচার না করিয়া! “পীত্ব! পীত্বা” ইত্যাদি তন্ত্রবচনসমূহ লোকসমাজে প্রদর্শন 

করত স্বয়ং যথেচ্ছাচার করিয়। থাকে, অন্তেরও বুদ্ধিত্রশ জন্মায় ।* এই সকল 
পা চি 

স্পা 

* একশত বৎসর পূর্বে মহারাদরীয় ব্রাহ্মণ রামেশ্বর সেই দেশের সেই সমগ্বেদ জোকদের 

ও 
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মানব যাবচ্চন্ত্রদিবাকর নরকযস্ত্রণা। ভোগ করে। এই বিষয়ে পরমানন্দতঙ্তে 
প্রমাণ দেখিতে পাওয়! যায় । যথা, 

“যাবক্প চলতে দৃ্টির্যাবন্ন চলতে মনঃ। 

তাবৎ পানং প্রঞ্ুবর্বীত পশুপানম্তঃপরম্ ॥ 
যাবন্েক্দিয়বৈকল্যং যাবর় মুখবৈকৃতিঃ | 

তাবদেব পিবেদদ্রব্যমন্তথা পতনং ভবেৎ ॥* 

ষে পর্যন্ত দৃষ্টি ও মন বিচলিত না হয়, সেই পধ্যন্ত মগ্য পান করিবে।, ইহার 

অতিরিক্ত পানের নাম পশুপান। যে পধ্য্ত ইন্দ্রিরবৈকলা ও মুখবিকৃতি না 

হয়, সেই পর্যাস্ত পান করিবে, ইহার অন্যথায় পতন অবস্তস্ভাবী । 

সাধক নিজের যোগ্যতা বুঝিয়। পাত্র গ্রহণ করিবেন, গুরুও শিষ্যের যোগ্যতা 

বুঝিয়! পান্র প্রদান করিবেন । এই বিষয়ে কুমারীতন্ত্রে উক্ত হুইয়াছে,_ 
“কৌলিকে পাত্রমধিকং প্রযচ্ছত্যবিচারয়ন্। 
তদীয়মধিকন্ড্ স সহ তেনৈব মজ্জতি ॥” 

যু 1ক শিষ্যের অধিকার বিচার না করিয়া, তাহাকে অধিক পাত্র 

্ষরেন, তিনি সেই শিষ্যের সহিত পতিত হয়েন। 

* নীলাতন্তে পানপাত্রের' প্রমাণ উক্ত হইয়াছে । যথা__ 
“পানমেক প্রযত্বেন যাবদ্দ্রব্যন্ত বৈ ভবেৎ। 

তদারস্ভে ভবেৎ পাত্রৎ ন ন্যনং নাধিকং শিবে ॥” 

এক প্রযদ্ে যতটুকু দ্রব্য পান করা যায়, তাহার নাম পাত্র, অর্থাৎ ততটুকু 
মদ্যকে একপান্র বলে। হে শিবে! পাত্রে তাহার ন্যুন রা অধিক দ্রব্য 

প্রান করিবে না। তন্ত্রাস্তরে উক্ত হইয়াছে, 

“উল্লাসভেদমক্ঞাত্ব। গ্রাপ্য মৃঢত্বমস্থিকে । 

জিহবালোলুপভাবেন ছেন্দ্রিযপ্রীণনায় চ। 
যঃ পিবেছ তন্ত তামিশ্রে মাতৃকাঃ পাতয়স্তি বৈ” 

যেসুঢ় মানব উল্লাসভেদ ন। জানিয়! জিহবালোভ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্ডির জন্য সগ্ 

পান করে, মাতৃকাগণ তাহাকে তামিম্রনামক নরকে পাতিত করেন । 

সম্বন্ধেই এইরূপ লিখি! গরিয়াছেন ; আর বর্তমান সম অন্মদেশে কৌলমার্সের দোহাই দি 

কত অনাচারই সঙ্ঘটিত হইতেছে । এই সকল অনাচারই কৌলমার্গের প্রতি লোৌকসমা্জের 

বণাবৃদ্ধির অন্কতম কারণ । 



পরশগুরাম-কল্সসত্র ১৮৭ 

এই সকল কারণে আধুনিক অতিজিতেক্ত্িয় সাধকেরও আরন্তোল্লাস 
পর্য্যন্ত অন্ুমরণ করাই সঙ্গত। এই জন্য তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 

“অশজা বুধ-বালানামারস্তঃ পরিকীর্তিতঃ।৮ 
অসমর্থ, অজ্ঞান এবং বালকের পক্ষে আরন্তোল্লাসই বিছিত। আরন্তোল্লাসের 
লক্ষণ তন্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,-- 

“্ষস্ক যাবৎ পাত্রমুক্তমা রস্তস্তস্ত 'তাবতা |” 

যাহার যেরূপ পাত্র বিহিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে তাহাই আরস্তোন্রাস ।* 

এই স্থলে এই বিষয় আর পল্লবিত করা হইল না। এই সম্বন্ধে অবশিই বক্তব্য 

চরম থণ্ডে উল্লানবিলাসে বিবৃত কর! হইবে। ৫২২ 

ইয়মেব মহতী বিদ্য। সিংহাসনেশ্বরী সাম্রাজ্জী 

তস্তাঃ প্রধানসচিবপদং শ্যামা, তত্ক্রমবিসৃষ্টিঃ 
সদ। কার্ষ্যা । ৬।১ 

এই শ্রবিদ্ভাই মহতী বিস্তা, ইনিই সিংহাসরেীরী সর্জীভী। 8৪৮ 

সচিব শ্টাম। [ কালী ], এই শ্তামার উপাসন! সর্বদা কর্তব্য । 
তাৎপর্য্য । এই প্রকরণে [যষ্ঠ খণ্ডে] শ্তামার উপাসন! বিহিত হইয়া্টি 

তাহার ক্রম বিবৃত হইয়াছে । এক দেবতার উপাসকের পক্ষে অন্য দেবতার 

উপাসন। অবৈধ । এই সম্বন্ধে শ্রতি বলিতেছেন,-_ 

“যে বৈ স্বাৎ দেবতামতিযজতে প্র স্বায়ৈ দেবতায়ে 

চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্রোতি পাপীয়ান্ ভবতি।” 

যে নিজের উপাস্য দেবতাকে অতিক্রম করিয়া অন্য দেবতার উপাপনা করে, 

যে নিজের উপাপা দেবতা হইতে চ্যুত হয়, শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয় না এবং 

পাপী হয়। 

অতএব ্ীবিদ্যোপাসকের পক্ষে শ্তামার উপাসন! কর্তব্য হইতে পারে না। 

* এক চুমুকে যতটুকু মন্ত পান কর! যার, ভাহার নাম এক পাত্র। আরস্বোল্লাসে এক 
পাত্র মদ্য পান করিবে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে__আরস্তোল্লাদে তিন চুলুক মাত্র পান করিবে। 
াধারণতঃ তিন চুলুকেই এক পাত্র হয়। সকলে এক চুমুকে সমপরিমাণ পান করিতে পারে 

না, কাজেই পাত্রের পরিমাণ অধিকারিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইবে, এই জন্কই এই বচনে “ন্ট যাবৎ 

পা্যুক্তম্” এইরূপ উদ্ত হইয়াছে। 



১৮৮ কৌলমার্গ-রহস্য 

ভগবান পরশুরাম শ্তামাক্রম বলিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমতঃ উক্ত আপত্তি 

নিরসনের জন্য প্রথম স্থত্রে শ্ঠামার গু৭ ও ম্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন । 

“ইয়ং, বক্ষ্যমাণ! অর্থাৎ বাহার কথ। পরে বলা হইবে । “ইয়ং এই পদের 

পরে -“যা৮ এই পদ অধ্যাহার করিতে হইবে। “যা মহতী নিরবধিকমহত্ববতী” 

অর্থাৎ ধাহার মহত্বের সীম! নাই। পরাশক্তি শক্তিমান পরশিবেই সর্বদা 
অবস্থিতি করেন, তীগাকে ছাড়িয়া কখনও থাকিতে পারেন না। পরশিব 

তাহার অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া এই স্থলে পিংহাসন শব্দের অর্থ পরশিব। সেই 
সিংহাসনরূপ শরশিবের ঈশ্বরী অর্থাৎ শিবনিষ্ঠ স্থষ্টি-স্থিতি-সংহার ব্যাপারে 
সঙ্কল্প-নির্র্বাহের কত্রীক্চ । এই বিষয়ে ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন,-- 

“শিবঃ শক্ত্যা যুক্ত! যদি ভবতি শক্তঃ গ্রভবিতুং 
ন চেদেবং দেবে! ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি |” 

[ আনন্দলহরী বা সৌন্দর্য্যলহরী ১] 

যুক্ত হইলেই প্রতুত্বসম্পাদনে সমর্থ হইতে পারেন, অন্তথা তাহার 
/ /ক্ষমত। হ্ীকে না। অগন্তযসংহিতায় বিদ্বাবতীম্ততিতে উক্ত 

ছ,__ 

“যয়। দেব্যা বিরহিতঃ শিবোহপি হি নিরর্৫থকঃ । 
নমস্তন্তৈ স্থমীনাক্ষযে দেব্যৈ মঙ্গলমূর্তয়ে ॥” 

যে দেবীকৃ্ক বিরহিত হইলে শিবেরও কোন সার্থকত! থাঁকে না, দেই 

মঙ্গলমৃত্তি মীনাক্সীদেবীকে নমস্কার করিতেছি। 
এই শক্তি বৈদাস্তিকগণের স্বীকৃত মায়! হইতে ভিন্ন । ইনি চিদ্রুপা, জড়- 

স্বভাব! নছেন । এই সম্বন্ধে হুতসংহিতায় উক্ত হইয়া ছে,_- 

“সদাকারা পরানন্দ! সংসারোচ্ছেদকারিণী ৷ 

স! শিবা পরম! দেবী শিবাতি্ন শিবঙ্করী। 

শিবাভিন্! তর! হীনঃ শিবোপি হি নিরর্৫থকঃ ॥৮ 
সেই মঙ্গলদায়িনী পরম! দেবী শিবা অর্থাৎ শক্তি সংন্বরূপা, পরাঁনন্দরূপিণী 

পপ 

* ধাঁহার এখর্য্য আছে, তিনিই ঈশ্বর । নিন পরশিবের ধশ্ব্ধ্য নাই, কাজেই তিনি ঈশ্বর 

নছেন। পরষ্বর্্য একটি ধর্ম। ধর্ম, গুণ ও শক্তি এক বস্ত। কাজেই রশ্ব্ধ্য থাকিলে নিগুণত্ব 

সম্ভব-হয় না। শক্তিঘুক্ত শিবই ঈশ্বর। অতএব শক্তিই পরশিবের ধরধর্যনিববহকত্রাঁ বা 
ঈশ্বরী। 



পরগুরাম-কল্পসূত্র ১৮৯ 

এবং মুকিদারিনী । ইনি শিব হইতে অভিন্ন । শিবও শক্তিহীন হইলে তীহাঁর 
কোন সার্থক! থাকে না। 

এখন আপত্তি এই-_মুখ্য সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্ব শিবে অবস্থিত, শক্তি তাহার 

নির্ববাহিকামাত্র। তাহ! হইলে মুখ্য জগৎকর্তৃতব-নিয়ন্তত্ব প্রভৃতি শিবনিষ্ট, শক্তি 

তাহার সহকারিণী। অতএব মুখ্ত্বহেতৃ শিবই উপান্ত হইতে পারেন, শক্তি 

উপাস্ত! হইতে পারেন না। 

ইহার উত্তর এই-ক্ষিত্যাদ্ি কার্ধ্যদমূহ কারণ ভিন্ন উপপন্ন হয় না। এই 
অন্থপপত্তিহেতু শিব অথবা শক্তির কল্পনা! করিতে হয়। চর্মচক্ষুর দ্বার! 

শিব অথব! শক্তি কাহাকেও দেখা যায় না। এইরূপ কল্পনার আরস্তে টবদাস্তিক- 

গণ বলেন_ চিৎম্বরূপ পরব্রহ্গের ধর্ম মায়া, সেই মায়। অবিদ্ক! এবং জড়ম্বভাবা, 
সেই মায়াই জগতের উপাদান, পরব্রহ্ম জগতের বিবর্তোপাদান; জড়স্বতাবা 

মায়া! উপাদান বলিয়া জগৎও জড়ম্বভাব এবং মায়া মিথ্যা! বলিয়া! জগৎও 

মিথ্যা । তান্ত্রিকগণ বৈদাস্তিকগণের এই মতু, স্বীকার করেন তাহার! 
বলেন--যে মায় অবিদ্য। বলিয়! উক্ত হইয়াছে, তাহ! ভিতর ধর্ম 

ধর্ম? চিতের ধর্ম হইলে ধর্ম ও ধর্্মার অভিনতাহেতু মায়া জড়ন্বভাব 
পারে না । বেদাস্তিগণ মায়াকে চিতের ধর্ম বলিয়! স্বীকার করেন, অথচ 

স্বভাবা বলেন, ইহা উপপন্ন হইতে পারে ন।। মায়াকে অচিতের ধর বলিলে 
অদ্বৈতবাদের হানি হয়। এবং-- 

“মায়ান্ত প্রকৃতিং বিছ্যান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্।”” 

মায়াকে প্রকৃতি এবং মহেশ্বরকে মায়ী অর্থাৎ মায়ার অধিষ্ঠান বলিয়! 
জানিবে। এই শ্রতি-প্রমাণের সঙ্গেও বিরোধ হুয়। অতএব গত্যন্তরের অভাবহেতু 

মায়াকে চিতের ধর্ম বলিয়। অবশ্ই শ্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে 

মায়ার জড়ত্ব সম্পূর্ণরূপে নিরম্ত হইল। চিতের অতিরিক্ত শক্তি নাই, এই 

কথাও বল! যায় না। আমরাও সেই কথাই বলিতেছি, অর্থাৎ চিৎ ও শক্তি 

অভিন্ন হইলেও ব্যবহারদশায় উভয়ের কিঞ্ং ভেদ কল্পনা কর! হয়, ইহ! 

আমাদের অভিমত। পৃথিবীর অতিরিক্ত গম্ধের অভাব হুইলেও* 
এ স্পশশাশ পাপা ত শীত শিপিপপপপপাশাপা শে 

শা পাপা ০ পিসী 

* পৃথিবীর গুণ গন্ধ, গুণ গুনীকে ছাড়িয়া ধাকিতে ? পারে না। অতএব যেখানে গন্ধ 

থাকিবে, সেইখানেই পৃথিবী ধাকিবে, ইহার অন্তথ। হইতে পারে ন1। এইরগে গন্ধ ও পৃথিবী 

অভিন্ন হইলেও ব্যবহারদশাক্প ইহাদের কিঞিৎ ভেদ স্বীকৃত হয়। 



১৯০ কৌলমার্গ-রছহ 

ব্যবহারানুরোধে ধর্ম ও ধঙ্্ীর ঈবং ভেদ কল্পিত হইয়া! থাকে । ধনী শিব ও 
ধর্ম শক্তি, এই উভয় চিংম্বরূপ হইলেও উক্তরূপ ব্যবহথারার্থ, উভয়ের 

ঈষৎ ভেদ কল্পিত হয়। এইরূপে শিব ও শক্তি উভয়ের জগছৃপাদানত্ব সম্ভব 

হইতে পারে না, যেহেতু জগৎ জড়স্বভাব। প্রকাশ হইতে কখনও অন্ধকার 
আবিভূতি হইতে পারে না, সেইরূপ চিন্মাত্রস্বরূপ শিব হইতে অচিৎ অর্থাৎ 
জড়ম্বভাব জগতের আবির্ভাব অসম্ভব। অতএব যেমন সুক্ষ ৰটবীজে বৃহৎ 
বটবৃক্ষ নুম্ধরূপে অবস্থিত থাকে, পরে অবস়বশৈথিল্যপূর্বক বিস্তারের দ্বারা 

ক্রমে বুহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ জগৎ চিতম্বরূপ শিবে সুক্সরূপে অবস্থিত 

থাকে, পরে স্যগ্টিলময়ে অবয়বের শৈথিল্য ও বিস্তারের দ্বার! সুবুহৎ জগংরূপে 

আভিভূ্তি হয়; আবার প্রলয়সময়ে অবয়ব সঙ্কোচপুর্বক হুক্রূপ ধারণ 

করিয়! শিবে বিলীন হয়। এই বিস্তার-সক্ষোচকর্তৃত্ব চিত্ম্বরূপ শিবে অবস্থিত 

আছে, শিব জগতের উপাদান নহেন, উপাদান-কারণ শক্তি *। বণিক্ প্রভাতে 

পণাবস্তর প্রসারণ করিয়া দোকান সাজাইয়া লয়, আবার রাত্রিতে তাহার 

য় / দো কান গুটাঙ্ী। রাখে; এই স্থলে যেমন বণিকের কেবল 

্চিকর্তৃত্মাত্র, শিবের ক্তৃত্বও সেইরূপ । নিগুণ শিবের কোন ক্রিয়া 
কতে পারে না, সক্কোঠন পপ্রসারণও ক্রিগ্া; ক্রিয়া! সম্পাদনে শক্তির 

প্রয়োজন, অতএব এইপ্রকার সঙ্কোচন-প্রসারণ-ক্রিয়াতেও চিচ্ছক্তি শিবের 

সহকারিণী । 
এখন আপত্তি হইতেছে--চিতের অতিরিক্ত, চিৎ হইতে ঈষৎ ভেদবিশিষ্ট, 

চিতের কর্তৃত্বনির্বাহিক! শক্তিস্বীকারের প্রয়োজন কি? কর্তৃত্ব ও নির্ববাহকত্ব 

চিতেই অবস্থিত আছে, ইহা স্বীকার করিলেই হইতে পারে, সহকারী কারণ. 

শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। ঘটের কর্ত। কুস্তকার, উপাদানকারণ 

মৃত্তিকা, এবং সহকারী কারণ কুলাল অর্থাৎ চক্র । সহকারী কারণের কতৃত্থ 

হ্বীকার করিলে চক্রও ঘটের কর্ত। হইতে পারে। 

ইহার উত্তর এই-- শ্রুতি, স্বতি ও লোকব্যবহারে শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধ 

হয়। পরাস্ত শক্তিরি্বিধৈব শ্রয়তে* এই শ্রুতিতে ব্রদ্মের অনন্ত শক্তির উল্লেখ 
» পেশি পীর পেশী পপ স্পা সপ শশী 

** উপাদান-ক।রণের গুণ কার্ষোে থাকে, ইহ।র অন্যথ! হইতে পারে না । রামেখ্বর জগতের 

উপাদ(নকরণ শক্তিকে চিৎম্বরূপা বলিয়।, তাহার কাঁধ্য জগৎকে জড়ম্বভাব বলিয়াছেন, অথচ 

ইহার কোন মীমাংস| করেন নাই । বক্ষ্যমাণ ভাস্কররায়ের উক্তিতে ইহার মীমাংস। আছে। 
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দেখিতে পাওয়! ষায়। দেবীভাগবতেও এইরপ স্বতিবাক্য দেখিতে পাওয়া 

যায়, | 
“শক্কিঃ করোতি ব্রহ্ধাণ্ডং স1 বৈ পালয়তেহখিলম্। 
ইচ্ছয়। সংহরত্যেয্! জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ 

ন বিধুরন” হরঃ শত্রে! ন ব্রহ্মা ন চ পাবকঃ। 
ন স্ুর্ষ্যো বরুণঃ শক্তাঃ স্বে স্বে কার্যে কথঞ্চন ॥ 

তয়! যুক্ত হি কুর্বস্তি স্বানি কার্যযাণি তে স্থরাঃ ! 

কারণং ৈব কার্ষে/যু প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে ॥ 

বস্তজালং শক্তিহীনৎ শক্তৎ কতুঁধ ন বিঞ্চন। 
শক্তন্ত পরমেশানি শক্ত্য। যুক্তং যদ! ভবেৎ।৮ 

এই চরাচর ব্রহ্গাণ্ডের স্থষ্টি, পালন ও সংহার শক্তিই ইচ্ছা পূর্বক করিয়া 
থাকেন। আন্ধা, বিষ, রুদ্র, ইন্দ্র, আগ্রি" হু, ভু, ইহারা কে 
হইয়! ] নিজ নিজ কার্য; করিতে সমর্থ হন না, তাহারা শক্তিযুত্ত 
নিজ কার্য করিতে পারেন। সেই শক্তিই প্রত্যেক কার্ষোর কার 
গ্রত্যক্ষই অবগত হওয়া যায়। োন বস্তই শক্তিহীন হইলে কোন কার্ধ 

করিতে পারে না' শক্তিযুক্ত হইলে সকল বস্তই কার্ষে৷ সমর্থ হয়। 

দেবীভাগবতে এইরূপ বন্ধ বাক্যের দ্বার! অতিবিস্তুতরূপে শক্তির কর্তৃত্ব 

প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

লোৌকবাবহারেও দেখা যায় গোপবধূ হইতে পণ্ডিত পর্য্স্ত সকলেই 

“এই কাধ্য করিতে আমার শক্তি আছে, সেই কাধ্য করিতে আমার শক্তি নাই” 

এইরূপ ব্যবহার নির্ব্িবাদেই করিয়! থাকে । 

অতএব শক্তির অস্তিত্ব বহ্প্রমাণসিদ্ধ। শক্তিনির্বাহ জগৎও সুক্ষরূপে। 

শিবকুক্ষিতে সর্বদা অবস্থান করে। ্ 

অথবা চিৎ অর্থাৎ শিবের যে শক্তি, তাহার পরিণামই জগৎ। শক্তিই 
জগত্রূপে পরিণত হয়েন। ইহা যোগবাশিষ্ঠেও উক্ত হইয়াছে । যথা,-_ 

**চিদ্বিলাসঃ প্রপঞ্চোহয়ং সথে তে ছুঃখদঃ কথম্।” 

হে সখে! এই প্রপঞ্চ অর্থাৎ জগৎ চিতেরই বিলান, অতএব তাহা কিরূপে 

তোমার ছঃখের কারণ হইতে পারে? 



১৯২. কৌলমার্গ-রহস্ত 

ইহাতে চিৎ ও শক্তির ঈষৎ ভেদ অঙ্গীকার কর! হয় বলিয়া চিতের 
নির্বিকারত্ববোধক শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় না, অত্যন্তভেদ স্বীকৃত হয় না 

বলিয়। অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রতিরও বাধ! হয় না। 

এই প্রকার শক্তি বস্তমাত্রেই কার্য্যোৎপঞ্জির পরে অন্থভূত হয়, পূর্বে হয় না । 

বিস্তারণ্যস্বামী [ মাধবাচাধ্য ] পঞ্চদশীর অন্তর্গত ভূতপঞ্চবিবেকে এই কথাই 

বলিয়াছেন । যথ1,-- 

'নিসুত্ব। কাধ্যগম্যাস্ত শ্তিম্মায়াগ্রিশক্িবৎ। 

নহি শক্তিং কচিৎ কশ্চিদ্বুধ্যুতে কার্য্যতঃ পুরা ॥” 

ব্রদ্মের শক্তি মায়! অগ্নির শক্তির মত নিস্তত্ব ও কাধ্যগম্য । কেহই কোন 

স্থলেই কার্য্যের পুর্ব শক্তি বুঝিতে পারে ন1। 

* এইরূপে শিবনিষ্ঠ, শিব হইতে অভিন্ন, শিবের ধর্মরূপা, শিবনিষ্ঠ কর্তৃত্ব 

নির্বাহিক। শক্তি সিদ্ধ হইল সেই শক্তিই উপাস্য, চিন্মাত্রস্বরূপ শিব উপাশ্ত 

হইতে .না। উপান্ত সনবতার গুণ-নামকীর্তনাদির নাম উপাসনা । 

িবল-শিব গুণাভাবহেতু নিগুপ, অতএব তাহার ধ্যান-স্ততি- 

বকীর্তিনাদি সম্ভব হইতে পারে না, অতএব শক্তিরহিত কেবল-শিব উপাসনার 

যোগ্য । এই কথ! যোগিণীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে । যথা,__ 

“শক্ত বিন! শিবে সথক্ষে নাম ধাম ন বিদ্ততে 1” 

শক্তিরাহত সুন্ম শিবতত্বের নাম অর্থাৎ বাচক শব এবং ধাম [প্রকাশ] অর্থাৎ 

শবজন্ত জ্ঞান হইতে পারে না। শ্রতিও বলিতেছেন,-- 

“যতো! বাচে। নিবর্তৃস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।” 

যাহাকে ন! পাইয়া মনের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হয়। * 

কেবল-শিব “নেতি নেতি” অর্থাৎ তিনি ইহা! নন, তিনি উহ! নন, এই 

দর্বনিষেধশেষরূপে জ্ঞেয়। অতএব কেবল-শিববিষয়ক জ্ঞান উপাসনাদি কর্মের 

বিরোধী; অতএব কেবল-শিব উপাস্ত হইতে পারেন ০111 দ্েবীভাগবতে 

উক্ত হইয়াছে,_ 

* যাহার রূপ ও গুণ আছে, তাহার বিষয়েই বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে, এবং মনও তাহার 

বিষয় চিত্ত! করিতে পারে। শক্তিরহিত পরশিবের রূপ ও গুণ (কিছুই নাই, কাজেই তাহার বিষয়ে 

বাক্যও প্রযুক্ত হইতে পারে না, মনও তীহার বিষয় চিন্ত। করিতে পারে ন|। 

1 যাহার রূপ ও গুণ নাই, তাহার স্বরূপ-লক্ষণ নির্দেশ কর! বাঁইতে পারে ন|। কেবল-শিবের 

চি 
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“শিবোহপি শবতাৎ যাতঃ কুগুলিস্তা বিবর্ধিতঃ।* 
কুণডণিনী অর্থাৎ শক্তিক্তৃক বিবর্জিত শিব শবতা প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ 

তাহার কোন ক্রিয়া! থাকে না। 

নিরাকারগ্রছণার্থ বথাকথঞ্চিং বলয়াকারে মনকে প্রেরণা! করিলেও 
নিরাকার শিব শুভাশুভধর্মহীন বলিয়া তাহাতে মন ক্ষণমান্রও অবস্থিতি কাঁরতে 
পারে না॥ ভগবান্ও শ্রীমস্তগবদ্গীতায় এই কথ! বলিয়াছেন। যথা,-_- 

“ক্লেশোহধিকতরস্তেষা মব্যক্তাদক্তচেতসাম্।* 
অব্যক্ত অর্থাৎ নিগুণের প্রতি আসক্তচিত্তের অধিকতর ক্লেশ হয় । অতএব 

মনের স্থৈর্য্যের জন্য কোন একটি রূপ কল্পনা করিতে হয়। নাম ও গুণের 
সহিত পরবরদ্ধের যে রূপ করিত হয়, তাহার নামই শক্তি | * 

রূপ ও গুণ নাই, কাজেই ভাহার স্বরূপ-লক্ষণ নিদ্দিষ্ট হইতে পারে না। জগতে যত কিছু পদার্থ 

আছে, তিনি তাহ! নহেন, এইমাত্র বল! যাইতে পারে; তিনি যে কিং-স্বরূপ, তাহ! বল! যাইতে 

পারে না। নিগুণ শিব বিষয়ে জ্ঞান লাভ কর! যাইতে পল্টু কি তাহ! উপ*্ড। 7 
উপাসনার দ্বার সেই জ্ঞানলীভ করিতে হয়। জ্ঞানলাভ করিলে আর উ€ 

থাকে না। কাজেই কেবল-শিব উপান্ত নহেন_জ্ঞেয় । 

* ব্রন্মের রূপকল্পন। নিয়। অনেক তর্ক উপস্থিত হইয়! থাঁকে । “ “উপাসকানাং ভেদার্থ ব্রহ্ধণ 

রূপকল্পন।'' এই বচনে '“কল্পন।”' এই কুদন্ত প্রয়োগের ষোগে কর্ত। ও কন্ম উভয়েই যী বিস্ক্তি 

হইতে পারে। ইহাতে পব্রহ্গণঃ* এই পদে কর্ততে, কি কর্মে যী, ইহা! নিয়াই যত গগ্গোল । 

এক পক্ষ কর্তীতে ব্ঠী বলিয়া ব্যাথ্য। করেন,--স্বয়ং ব্র্মই বিভিন্নমতাবলম্বী উপাসকগণের উপাসনা- 

সৌকয্যার্থ নিজের রূপকল্পন] করিয়াছেন । অপর পক্ষ বলেন,_-এই স্থলে কর্মে যী, উপাঁসকগণই 

নিজেদের উপাসনার জন্য ব্রন্মের রূপ কল্পন! করিয়াছেন; প্রকৃতপক্ষে উপাঁসকের কলিত রাপ ব্রহ্ম 

নহে, যেহেতু ব্রন্গের কোন রূপ নাই। এই তর্ক নিরর্থক ব্রদ্ধের রূপ উপাঁনকের কল্পিত বলয়! 

স্বীকার করিলেও, যিনি অনস্ত রূপের আধার, রূপময় সমগ্র জগৎ যাহার কুক্ষিগত, তাহার বাহিরে 
তউপানক কোন রূপ কল্পন! করিতে পারিবে না; অতএব উপাসক যে রূপই কল্পন। করুক না 

কেন, তাহাই ব্রদ্ের রূপ হইবে। প্রকৃত পক্ষে তাহাও নহে, সগুণ ব্রন্ম ম্বয়ংই শরীর গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। এই বিষষে ভাক্কররায় সৌভা গ্যভাস্করে [ ২০ পৃঃ ] বলিয়াছেন, ব্রহ্ম দ্বিবিধ, প্রথম 

নিন অর্থাৎ নিগুণ, দ্বিতীয় সকল অর্থাৎ সণ্ডপ। দদ্ধে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্াপরঞ্'* এই 

শ্রতিতে পর ও অপর, এই উতভয়বিধ ব্রহ্মই জ্ঞাতবা, ইহা! অবগত হওয়! যায়। অপরব্রক্মই 

মকল ব। সগুণ ব্রদ্ধ। এই অপর ব্রচ্ধ দিবিধ,_প্রথম জগস্মিযামক, ছিতীয় জরগদাত্বক। ইহা 

“জগন্িয়ন্তা। জগদাত্মকণ্চ* ; “শিবঃ কর্তী। শিবো! ভৌক্ত! শিবঃ সর্ব্বমিদং জগৎ "দেবী দাত্রী চ 

ভোক্তী চ দেবী সর্ববমিদং জগৎ," *স্থিতি-সংঘমকর্ত। চ জগতোইন্য জগচ্চ সঃ ইত্যাদি স্বতিবাক্যে 

২৯ 
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ইহাও দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে । যথা,-- 

£এবং সর্বগত। শক্তিঃ সা ব্র্গেতি বিবিচ্যতে। 

সগ্ডণ! নিগুণ! চেতি দ্বিধোক্তা সা মনীষিভিঃ ॥ 

সগ্ডণ! রাঁগিভিঃ দেবা! নিও ণ। তু বিরাগিভিঃ| 

ধন্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং স্বামিনী সা নিরাকুল!। ॥ 

দদাতি বাঞ্ছিতানর৫থানর্চিতা বিধিপৃর্ববকম্।” 
শক্তি এইরূপে সর্বত্র অবস্থিত বাছেন, সেই শক্তিই বক্গরূপে সস 

হই! থাকেন, অর্থাৎ খ্রন্ধ ও শক্তি অভিন্ন। সেই শক্তি ছুই প্রকার--সগুণ! ও 
নিগুণা, ইহ! মনীষিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । সগুণ! শক্তি রাগী অর্থাং 

অবগত হওয়। যায়। “সোইকাময়ত বহু স্তাং প্রজায়েয়” তিনি কামনা করিয়াছিলেন যে, আমি 

বহু হইব, আমি জন্মগ্রহণ করিব, এই শ্রুতিবাক্যেও “অকাময়ত” এই পদের দ্বারা ব্রহ্ধ জগতের 

নিমিত্ত-কারণ, এবং “বহু স্ত।ং* এই পদের দ্বারা তিনিই পরিণামি কারণ ব! উপাদান কারণ, ইহ। 

অবগত হওয়! ষায়। ব্রঙ্গগৃত্রের “প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তান্বপরোধাৎ” এই অধিকরণে “আত্মকৃতেঃ 

টা তেও ই্ই দিত হইয়াছে। ব্রঙ্গ নিমিত্তকারণরূপে জগস্লিযস্ত। এবং 
রূপে জগদাত্ক। কার্যয উপাদানকারণ হইতে ভিন্ন নহে, ষেমন মৃদ্ঘট তাহার 

পদানকারণ মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে; সেইরূপ জগংও তাহার উপাদানকারণ ব্রহ্ম হইতে 

নন নহে, অতএব ব্রহ্ম জগদাজ্বক। জগদাত্মক ব্রন্মের জগংই আত্মা অর্থৎ স্বরূপ । এই 

জগদাত্মক ব্রহ্ম চর অর্থাং চেতন এবং অচর অর্থাৎ জড়, এই ছুই ভাগে বিভক্ত । তাহার মধ্যে 

আবার চরঙজগদা আ্মক ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ।দিতেদে এবং জড়ঙ্জগদাত্মক ব্রহ্ম আকাশাদিভেদে বু গ্রকার। 

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তিরোধান ও অনুগ্রহভেদে নিয়মনব্যাপার অনেক প্রকার; সেই হেতু 

জগনিয়ন্ত| বরন্ধও ব্রদ্ধা। বিঞু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিবভের্দে অনেক প্রকার। আবার ইহাদের 
মধ্যে প্রতোকেই স্বস্বতক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছ,ক হইয়! তাহাদের বাসনাভেদে এবং 

কার্ধ্যতেদে বিবিধ মুর্তি পরিগ্রহ করিয়। থাকেন। এইরপে ব্রন্ষের রপ অনস্ত। স্থপ্রভেদতস্ত্র উক্ত 

হইয়াছে 

“্যতীনাং মস্ত্রিণাঞ্চ জ্ঞানিনাং যোগিনাস্তথ!। 

ধ্যান-পৃজানিমিত্তং হি তনুগ্ হাতি মায়য়! ॥৮ 
বতি [সন্নঃপী], মন্ত্রী [মস্ত্রমাধকণ জ্ঞানী [জ্ঞানমাগাঁ] ও যোগী, ইহাদের ধ্যান ও পুজার 

নিমিত্ত ঈশ্বর মায়াকে আশ্রয় করিয়! নানাবিধ শরীর ধারণ করিয়! থাকেন। 
ঈশ্বরই যে মুর্তি পরিগ্রহ করেন, মূর্তি যে উপাসকের কল্পিত নহে, ইহ! এই হু প্রভেদবচনে 

ম্পঠীক্কত হইয়াছে। হুপ্রতেদ একখানি শৈবতন্ত্র। মায়! অর্থাৎ শক্তিকে আশ্রয় ন! করিয়া 

তিনিও মুর্তি পরিগ্রহ করিতে পারেন না, এই অন্য কল্লিতমুর্তিমান্রই শক্তি। 
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ংসারাসক্ত সাধকের এবং নিপুণ! শক্তি বিরাগী অর্থাৎ সংসারে অনাসক্ত 

সাধকের উপান্তা ৷ সেই শক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গের স্বামিনী 

অর্থাৎ এই চতুর্ববর্গ তীহারই অধীন । চতুর্ধবর্গের মধ্যে যাহার অভিলাষ করিয়া 

বিধিপুর্্বক তাহার অর্চন। করা যায়, তিনি তাহাই প্রদান করিয়। থাকেন। 

এইরূপে উক্ত প্রমাণ ও যুজিসমূহের দ্বারা পরা শক্তিই উপান্তা, ইছা 
স্থিবীককত হইল। পরশিব নিগুণ। এই নিগুণ পরশিববিষয়ে বৃত্তি অর্থাৎ 

জ্ঞানই পরমপুরুযার্থ। এই জ্ঞান শক্তাপাসনাসাধ্য অর্থাৎ শক্তির উপাসনার 

দ্বারাই এই জ্ঞান লাভ করিতে হয়। অতএব সুত্রে উক্ত পর! শক্তির 

“সিংহাসনেশ্বরী” ও “সাম্রাজ্ঞী” এই ছইটি বিশেষণ উপপন্ন হইল। 
নিগুণ শিবই “বহু স্তাং গ্রজায়ের', এই শ্রুতিতে প্রতিপাদিত ইচ্ছাশক্তির 

সহিত মিলিত হইয়া স্য্টির উন্নুখ হুইলে তাহাকেই শক্তি বল! হয়। শিবই 
শক্তিরপ ধারণ করিয়৷ উপাসনার যোগ্য হয়েন, এই তন্ব অবগত হইয়া 

উপাসন1 করিতে হয়। * 

* শক্তিতত্ব সম্বন্ধে বামকেখরতন্ত্র ও ভস্কর রায়ের অভিমত এই, 
'ঃত্রিপুর! পরম। শঙ্জিরাছ্য। জ্ঞানাদিতঃ প্রিয়ে। 

স্থল-শুগ্্বিভেদেন ধ্েলোক্যোতৎপত্তিমাতৃক1 |" [বামকেস্বরত্ত্ত্র, 81৪] 

হে পরিয়ে ! ত্রিপুর। অর্থাৎ শ্রীবিদ্য। পরম! অর্থাৎ সর্ব প্রধান শক্তি। ইনি জ্ঞান-জ্ঞাতৃ-জেম়রূপ 
ত্রিপুটীকৃত জগতের আদিডূতা, এই অন্ত ইহার নাম আছ্যশক্তি। ইনি স্থুল ও হুজ্ঘম জগতের 

উৎপত্তিবিষয়ে মাতৃক! অর্থাৎ জনগ্িত্রী । 

সমগ্র জগতের প্রলয়কালে বিনষ্ট প্রাণিগণের কর্মফল সুগ্ৰ সংস্কাররূপে নিজের মধ্যে স্থংপন 

করিয়। একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রন্ম অবস্থান করেন। এই সময়ে শক্তিও ব্রন্গে অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিতি 

করেন। প্রলয়ের শেষে বিনষ্ট প্রাপণিগণের কর্পফল-পরিপ।ক-বৈচিত্র্যবশতঃ আবার সৃষ্টির সময় 

উপস্থিত হইলে সেই অব্যক্ত! শক্তি সিহ্ক্ষাদিরপে [সিহ্যক্ষ।-সথষ্টিবিষয়ে ইচ্ছ।] ব্যক্ত হয়েন। 

এই প্রথম আবিভূতা! শক্তিই ত্রিপুর। ইনিই অনন্তশক্তিসমষ্টিরপ!, এই জন্ত পরম! অর্থাৎ 
সর্বাশ্রেষ্ঠা ॥ সৃষ্টির (দিতে উৎপত্ত্ঙগান জগতের কারণরূপে প্রথম আবিভূতি। হইয়াছেন বলিয়া! 
ইনি আছ্ত|!। যদিচ ই"হার আবিতাবের পূর্বেও ব্রন্ম বিরাজিত ছিলেন, তথাপি প্রলয়ের 

প্রথম ক্ষণ হইতে আরম্ত করিয়। চরম ক্ষণ পর্য্যস্ত বর্তমান থাঁকিয়াও স্ষ্টিসমর্থ ছিলেন না । এই 

সিশ্কক্ষারদিরপ| শক্তিই স্বয়ং আবিভূতি! হইয়! উত্তরোত্তর সৃষ্টির বিধান করিয়।ছেন, এই অভিপ্রায়েই 
ইনি “আদ্ভা” নামে অভিহিত হইয়াছেন । এই শক্তি ইচ্ছারূপা হইলেও নির্বিষ়ক চিম্মাত্র 

ইইতে আরিভূতী বলিয়! ইনি চিদ্রূপাঁও বটেন। ইনিই জগৎ সৃষ্টি করিয। সথষ্ট জগৎকে জ্ঞান, 
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ভাতা ও জ্ঞেয়। এই পুটব্রয়ে কল্পনা! করিয়াছেন, এই জন্য “জ্ঞানাদিতঃ”* এই কথ! বল 

হইয়াছে, ইহার অর্থ-ইনি জ্ঞান-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়রপে ত্রিপুটাকৃত জগতের আদিভূতা। এই জন্যই 
শত্রিভাঃ পুর! ভ্রিপুর1” তিনের আদিতে বর্তমান! বলির! ত্রিপুরা) এই বু[ৎপত্তি ধ্বনিত করিবার 

জন্য “ত্রিপুরা” এই পদকে বিশেষ্যরূপে নির্দেশ কর! হইয়াছে । সেই শক্তিই শ্রক্ষামাণ শুনব ও 

ভুল ব্রেলোক্য অর্থাৎ ভ্রগতের উৎপত্তিবিষয়ে মাতৃক। অর্থাৎ জনগ্িত্রী মাতা । 

ইহাতে আপত্তি এই-_তস্ত্রশান্ত্র সৎকাধ্যবাদী, অতএব তাহার মতে, যে পদার্থের অস্তিত্ব 
নাই, তাহার উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না । এই অবস্থায় প্রলয়কালে অনুপলভ্যমান জগতের 

উৎপত্তি সম্ভব হয় না। এই প্রকার জগতের উৎপত্তি সম্ভব হইলে শশশুঙ্গাদিরও উৎপত্তি 
সম্তব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, 

«কবলীকৃত-নিংশেষ-তন্বপ্রীমন্বরূপিণী ।” [ বাঁমকেস্বর তন্ত্র, ৪1৫ ] 

“প্রলয়কালে কবলীকৃতাঃ নিগীর্ণা; নিঃশেষাঃ তত্বগ্রামাঃ যট্ত্রিংশত্তত্বসমূহাঃ যেন ্বরাপেণ 

তাদৃশন্বরূপবতী।” সেই শক্তি প্রলয়কালে যটত্রিংশত্ত্বা ত্বক জগৎকে নিঃশেষরূপে কবলীকৃত 
অর্থাৎ নিজের মধ্যে স্থাপিত করিয়! অব্যক্তরূপে অবস্থান করেন । তাহীর পরে তিনি হুক্ষ্রূপে 

অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিত বিশ্বকে ৃষ্টিনময়ে স্থুলরূপে ব্যজ অবস্থায় প্রকটিত করেন । যোগবা শিষ্ঠেও 

ইহ। উক্ত স্ইয়াদ্রে। বখা শে, 
যথাগ্াস্তজ'লে মহী সর্ধ্বান্তীদং তথাত্মনি। 

ফল-পত্র-লতা-পুষ্প শাখা-বিটপ-যুলবান্ ॥ 

রঃ বৃক্ষবীজে যথ। বৃক্ষস্তথেদং বদ্ষণি স্থিতম্ 

সমগ্র পৃথিবী যেমন বক্াপ্ন্তর্গত জলে অবস্থিতি করে, সেইরূপ এই বিশ্ব পরমাত্মায় অবস্থিতি 

করে। ফল পত্র লতা পুষ্প শাখা মুল, এই সকলের সহিত বৃক্ষ যেমন ুঙ্ষ্ভাবে বৃক্ষবী্গে 

নিহিত থাকে, সেইরূপ প্রলয়কালে এই জগৎও শুঙ্গ্ষভাবে ব্রক্ষে অবস্থিত থাকে। 

যে জগৎ প্রলয়কাঁলে সুঞ্পসংক্কররূপে শক্তিতে বিলীন হইয়! ব্রন্মে অবস্থিত থাকে, তাহাই 

সৃষ্টিসময়ে স্ুলরূপে আবিভূর্তি হয়। শশশুঙ্গার্দির সংস্কাররূপেও সত্ব! থাকে ন!, কাজেই 
তাহাদের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। 

এখন আপত্তি হইতেছে-_প্রলয়কালে নিখিল বিশ্বকে কবলিত করিয়। শক্তিও সুস্ষ্মাকীরে 

অবাক্ত অবস্থার পরশিবে বিলীন থাকেন, আবার সৃষ্টি সময়ে শর্জি পরশিব হইতে ব্যক্ত অবস্থায় 
আবিভূতি হুইয়! ৃষ্ট্যাদ্িব্যাপার সম্পাদিত করেন। ইহাতে বুঝা! গেল যে--জগতের . কারণ 

শক্তি, এবং শক্তির কারণ পরশিব। এই অবস্থায় পরশিব হইতেই স্ৃষ্ট্যাদিব্যাপারের উপগত্তি 

হইতে পারে, মধ্যবর্তী শক্তিকল্পনার প্রয়োজন কি? এইরূপ কল্পনা “তদ্ধেতোরেবাস্ত 

তদ্ধেতুত্বং কিং তেন” এই স্তায়ের বিরুদ্ধ। ইহার উত্তরে বলিতেছেন।_ 
“তন্ঠ!ং পরিণতার়াস্ত ন কশ্চিৎ পর ইয্যতে ।” [ বামকেস্বরতস্ত্, ৪।৫ ] 

সেই শক্তিই জগৎরূপে পরিপত হয়েন, এই অবস্থায় পরশিবনামক কোন পদার্থের আকাঙ্গ। 

থাকে ন|। 



পরগুরাম-কল্পস্ছুত্র ১৯৭ 

এই স্থলে “তু” শব্দ পূর্ববপক্ষব্যাবর্তক এবং আবন্তকত্বব্যগ্রক। ইহার তাৎপর্য এই-_ 
শক্তিপরিণামকল্পন! অবস্তই করিডে হয়, এবং তাহা! হইতেই সৃষ্ট্যার্দি ব্যাপারের উপপত্তি হয়ঃ 

এই অবস্থায় পরশিবকল্পনা বার্থ। 

ইহার ভাব এই--ওগনিষদ অর্থাৎ বৈদাস্তিকগণ বলেন, চিৎ্স্বরূপ পরব্রদ্দের শক্তিই মায়া, 

এই মায়! জড়।। এই মায়াই জগতের উপাঁদদানকারণ এবং ব্রন্ধ বিবর্তকারণ। মায় জড় ও 

মিথা। তাহার পরিণাম বলিয়। জগৎও জড় এবং মিথ্যা । অদ্বৈত শ্রুতিসমুহের ইহাই তাৎপধ্য। 

তাস্ত্রিকগণ বলেন-পরচিৎ অর্থাৎ পরব্রন্মে অবস্থিত চিচ্ছত্তি বৈদাস্তিকগণও ম্বীকার 

করেন। এই চিচ্ছক্তি অনস্তরূপ। অর্থাৎ অনস্তশক্তিম্বরূপ|, বিশ্বে যত কিছু শক্তি সম্ভব হইতে 

পারে, সমস্তই ইহাতে নিহিত আছে। মায়াশক্তিও ইনিই । «পরাস্ত শিরির্ববিধৈব আয়তে.” 

“ময়! চাবিষ্ঠ। চ শ্বর়মেব ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিতে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! বার়। জগৎ এই 

শক্তিরই পরিণাম, অর্থ।ৎ এই চিচ্ছক্তিই জগত্রূপে পরিণত হয়েন। অতএব জগংও চিদ্রূপ, 

জড় নহে। “চিদ্বিলাসঃ প্রপঞ্চোইয়ম্্* এই বিশ্ব চিতেরই বিলাস, ইহা! যোগবাশিষ্ঠেও উক্ত 

ইইয়াছে। অতএব জগৎ সত্য, মিথা। নহে। জগৎ ও ব্রন্দে অত্ন্ত ভেদ নাই, অতএব এসর্ধবং 

তরহ্ম” এই স্থলে সামানাধিকরণে/র অঙঙ্গতি হয় না। জগৎ মিথ্যা! নহে, জগৎ ও ব্রহ্দে ভেদ 

মিথ্যা; এই বিরোধাপাদক ভেদ মিথ্য! বলিয়া অধৈতুীতর বিজ্ঞাধ সম্ভব হু না 

প্রতিজ্ঞ। দৃষ্াস্তামপরোধাৎ।” “আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ |” “তনন্যত্মারস্তণশ 
ব্যাশৃত্রগুলিরও এই অর্থেই তাৎপধ্য, ইহ! স্পষ্ট বুঝিতে গ্রার। যাঁয়। বৈদাস্তিক ও ত 

উভয় পক্ষেরই শক্তিকে জগতের কারণ বলিয়া! অবগ্ঠই শ্বীকীর করিতে হইবে । এই অবস্থায় 

বৈদস্তিকগণের কল্পিত ব্রন্গকে জগতের কারণরপে শ্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন 

হয় ন। মৃদ্ঘটের প্রতি পরিণামি-মৃত্তিকাপেক্ষ! অন্য বিবর্তকারণ কিছুই উপলব্ধ হয় ন|। 

অতএব উপনিষদ এক-বিজ্ঞানে সর্বব-বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিয়।, পরে যে উক্ত হইয়াছে--একমাত্র 

সৃত্তিকার জ্ঞান লাভ করিলেই মৃত্তিকার পরিণ।ম ঘট-শরাব-প্রভৃতি সমস্ত গ্দার্থেরই জ্ঞানলাত কর! 

যায়, ইহ। উপগন্ন হয়। 

এখন আপত্তি হইতেছে--দাহকত্ব প্রভৃতি শক্তি বঙ্ছি প্রভৃতিতেই অবস্থিত থাকে, ইহ! 
দেখিতে পাওয়। যায়। ধশ্ীকে পরিত্যাগ করিয় ধর্দরূপ। শক্তির অবস্থিতি অসম্ভব । অতএব 

শক্তিতবনির্ধীহের জগ্ঠই ব্রদ্ধ বা পরশিব কল্পন! করিতে হয়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন 

“পরো হি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্ত,ং ন কিঞ্ন। 

শন্তগু পরমেশানি শক্তা। যুক্তো। যদ! ভবেৎ ॥*" [ বাসকেশ্বরতন্ত্র, ৪৬ ] 

হে পরমেশীনি ! পরশিবও শক্তিরহিত হইলে কিছুই করিতে সমর্থ হয়েন না। তিনি 

যখন শত্তিযুক্ত হন, তখনই [ হৃষ্টাদিব্যাপারে ] সমর্থ হয়েন। 

ইহার ভাব এই--আমর1 শক্তিবাসনিতাহেতু এইরূপ কল্পনা! করিতেছি না। গপরস্ত 

ক্ষিত্যাি প্রপঞ্চের কার্যত্বহেতু কারণ বাতিরেকে তাহাদের উৎপতি সন্তব হয় ন|। নৈয়ার়িক- 
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গণও ক্ষিত্যাদির সবর্তৃকত্ব কার্ধ্ত্বদ্বারাই অনুমান করিয়াছেন। ইহ! বৈদাস্তিকগণেরও 

অভিপ্রেত। বিস্তারপ্যন্থামী ভূতপঞ্চবিবেকে এই কথ! বলিয়াছেন, 

শনিস্তত্ব কার্য্যগম্যান্ত শ্তির্মায়াগ্িশক্তিবৎ | 

নহি শক্তিং কচিৎ কশ্চিদ্বুধ্যতে কার্ধ্যতঃ পুরা ॥” 

অগ্নির দাহিকাশক্তির মত এই বর্ষের শক্তি মায়! নিস্তত্বা, কার্য্যের দ্বারা ইহাকে জানিতে 

পারা যায়। কেহই কোন স্থলেই কার্য্যের পুর্ধ্ে শক্তিকে জানিতে পারে না। 

কারণ শ্বীকার ন| করিলে কাধ্যত্বের উপপত্তি হয় না, এই জন্য নির্র্মক অর্থাৎ শক্তিহীন 

পরশিবকে কারণরূপে কল্পনা করিলেও কার্্যত্বের অনুপপত্তি থাঁকিয়! যায় । অতএব জগতের 

কাধ্যত্ব-নির্র্ধাহের জন্কা পরশিবে অধিষ্ঠিত! শক্তি কল্পনা করিতেই হইবে ॥ দেবীভাঁগবতে উক্ত 

হইয়াছে_ 

“শৃক্তিঃ করোতি ব্রহ্ষাণ্ুং স। বৈ পাঁলয়তেহখিলম্। 

ইচ্ছয়! সংহরতোষ! জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ 

ন বিঞুর্ন হরঃ শত্রে! নত্রন্ধা ন চ পাবকঃ। 

$ন হয্োগ্রুরুণ: শঙ্জ: হে ঘ্বে কার্যে কথঞ্চন। 
তয় যুক্তা হি কৃর্ববস্তি স্বানি কার্ধ্যাণি তে সুরাঃ । 

কারণং সৈব কাঁধোযু প্রত্যক্ষেণীবগম্যতে ॥৮ 

ই শক্তিই শ্বেচ্ছায় এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহাঁর করিয়! থাকেন । বিষু, রুদ্র, 

ব্রহ্মা, অগ্নি, শুধ্য, বরুণ, ইহারা কেহই শক্তিহীন হইয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে পারেন ন।, 

শত্তিযুক্ত হইয়াই করিয়৷ থাকেন। সেই শক্তিই সফল কাঁ্্ের কারণ, ইহ প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
হারাই অবগত হওয়া যায়। 

শক্তিহ্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,__-“চিতিঃ স্বতন্ত্র বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ" বিশ্বসিদ্ধির হেতুভৃতা৷ চিতিশক্তি 
স্বতন্ত্রা। আমরা শক্তিকারণতীবাদী, আমাদের মতে পরশিবের কল্পন! না৷ করিলেও ' কার্ধ্যত্বের 

জনুপপত্তি হয় না । এক শক্তিরই ধর্ম ও ধন্মা, এঈ উভয়াত্মকত্ব কল্পনা করিলে ধন্মিকূপ পরশিবের 

কল্পনা না করিলেও শক্তির ধর্ম্মতের অনুপপত্তি হয় না । বৈদাস্তিকগণও শক্তি এবং শক্তিমানের 

অভে্ব স্বীকার করেন। পরশিব শক্তিরহিত হইলে কার্ধা করিতে সমর্থ হয়েন ন|। যেহেতু 

কোন কার্ধা করিতে হইলে সেই কার্য্যের চিকীর্য! অর্থাৎ করিবার ইচ্ছাঃ সেই কাধ্যের উপাদান 
বিষয়ে প্রতাক্ষ জ্ঞান এবং সেই কার্যের কৃতিমত। অর্থাৎ ক্রিয়ানীলতা, এই তিনটি ধাহার আছে, 

তিনিই কর্ত। হইতে পারেন, অন্যথ! কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। পরস্ত এই তিনিই যথাক্রমে ইচ্ছা, 
জানা ও ক্রিয়া, এই শক্তিক্রয়ের ব্যাপার । পরশিব তাদৃশ শতিযুক্ত হইলেই কার্ধ্যক্ষম হইতে 
পারেন। শিবের শক্তিসাহিত্য বিষয়ে যেমন এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেক সম্ভব হয়, শক্তির শিব- 

সাহিত্য বিষয়ে সেইরূপ অস্বয়-ব্যতিরেক সম্ভব হয় না, অর্থাৎ পরশিব শ্বীকার ন! করিলেও শক্তির 
দ্বারাই কাঁধ্য নির্বাহ হইতে পারে। অতএব পরশিবের কৌন আবশ্তকতা৷ নাই। 
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এখন আপত্তি হইতেছে,_-পরশিব কল্পনা করিয়া অন্যরূপে জগৎকর্তৃত্বের উপপত্তি হইলেও 

কর্মপরায়ণদিগের কর্মাফলদানের জন্ক, জ্ঞানীদিগ্ের মুক্তির অন্ত এবং উপাসক্দিগের উপাসনার 

জন্তও পরশিব কল্পন! করিতে হয়। যেহেতু জড় কর্মফলদানে সমর্থ নহে, নিশু 4 শিবই মুক্ত পুরুষের 

গম্য, এবং উপান্ঠ ব্যতিরেকে উপাসনাও সম্ভব হয় না । ইহার উত্তরে বলিতেছেন, 

“শক্ত্যা বিন! শিবে শৃঙ্গ্রে নাম ধাম ন বিস্াতে। | 

জাতেনাপি মহাদেবি শর্শ কর্ম ন কিঞ্ন ॥ 

ধ্যানীবষ্টভ্তকালে তু ন রতির্ন“মনঃস্থিতি:।” [বাঁমকেশ্বরতন্ত্র, ৪1৭] 
শক্তিরহিত সুঙ্ষ্প অর্থাৎ দুজ্ছের শিবে নাম [অর্থাৎ বাচক শব], এবং ধাম [প্রকাশ, অর্থাৎ 

বাচকশব্জন্ক জ্ঞান ] থাকিতে পারে ন|৷। শক্তিরহিত শিব যথাকথঞ্চিতরিপে জ্ঞাত হইলেও 

তাহার ছারা শর্দ [নখ অর্থাৎ মুক্তি] এবং কর্ম [কর্দফলপ্রাপ্তি] সম্ভব হয় ন!। শক্তিরহিত 

শিববিষয়ে ধ্যানাবষ্টস্ত অর্থাৎ সমাধিসময়ে তীহাঁতে রতি অর্থাৎ মনের আনন্দ, এবং মনঃস্থিতি 

অর্থাৎ মনের স্থিরত! হইতে পারে ন!। | 
একটি শব্ধ উচ্চারণ করিলে সেই শবে যে বস্তুকে বুঝায়, তাহার নাম বাচা, এবং বাচ্য বস্তুর 

বৌধক শব্দের নাম বাচক | বাচক শব্দই “নাম” বলিয়। আখ্যাত হয়। বস্তুর কোন একটি 
গুণের উল্লেখ করিয়াই বাঁচকশবদ্ধপ নামের প্রবৃত্তিজ্ঞুয়া থাঁকে। ও বা শক্তি। 

যেমন- এহ্বধ্যরূ্প গুণ আছে বলিয়! সগুণ ব্রন্ষে ঈশ্বরশবের পরীত হয়। 

বাঁচকতব ধন্ এবং বাচ্য বস্তুতে বাচ্যত্ব ধর্ম আছে, এই ধর্ও শক্তি। শক্তিহীন শিবে 

ধর্ম নাই, কাঁজেই তাহাতে বাচক শব্দ ব! নামের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। উপাসনায় নাম: 

স্তুতিপাঠ, মন্ত্রপাঠ, প্রার্থনা প্রভৃতি করিতে হয়ঃ পরস্ত এই সকলই উপাসনা, এই সকল ছাড়িয়া 

উপানন| হইতে পারে না । শক্তিহীন শিবে গুণ বা ধর্ম নাই বলিয়া! তাহাতে এই সকলের প্রয়োগ 
অসম্ভব, কাজেই তাহীর উপাসনাও অসম্ভব । কোন গুণ ব!ধর্থকে নিমিত্ত করিয়াই প্রবৃত্তি হয়, 
শক্তিহীন শিবে প্রবৃত্তিনিমিত্ত গুণ ব! ধর্ম নাই বলিয়া তিনি ছুজ্ঞের, এই জঙ্য তাহাকে সুঙ্ম বল 

হইয়াছে। ধর্ম ও ধন্মাঁ, এই উভয়াস্থিকা শক্তি স্বীকার করিলে তাহাতে নামকীর্তনাদি প্রযুক্ত 
হইতে পারে বলিয়া তাহার উপাসন! অসম্ভব হয় না, পরস্ত সুকর হয়। অতএব উপাসনার জন্তও 
পরশিব-কল্পনার প্রয়োজন হয় না। 

এখন আপত্তি এই, -কল্লিতধর্শযুক্ত বস্ততেই শৰের প্রবৃত্তি হয়, এবং সেই বস্তও শবজন্প 

জানের বিষয় হইতে পারে। ধর্মীতে যে ধর্দ্ের কল্পনা কর! হয়, সেই ধর্দে ধন্মার সমান সত 

থাকিবার আবশ্তকত! হয় ন|, অর্থাৎ ধর্মের বাহিরেও ধশ্মার সত্ত। থাকিতে পারে। অতএব 

নির্ধ্নক শিবের জ্ঞান অসম্ভব হইতে পারে ন!। 

ইহার উত্তরেই বলিতেছেন, _জ্ঞাতেনাপি মহাঁদেবি শর্মা কর্ম ন কিঞ্চন”। ধর্মের 

সাহাধ্য ব্যতিরেকে অন্ধ যে কোন উপায়ে পরশিবকে জানিতে পারিলেও তাদৃশ জ্ঞানে মোক্ষ- 

জনকত! ব1 কর্মের উপযোগিত। নাই । “তমেব ভাস্তমমূতাতি সর্ধ্যম দেই প্রকা শন্বরাপ ব্রঙ্গকে 

লক্ষা করিয়াই জগতের সমস্ত পদার্ঘ প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ তাহার প্রকাশেই জগৎ প্রকাশিত 
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হয়। এই শ্রুতির ছ্বাথ। গ্রতিপাদিত জগতের প্রকাশ দেখিয়! ব্রক্গবিষয়ক যে জান, তাহা 
সর্বদাই হইতেছে বির! অতি সুলভ। এইরূপ সুলভ জ্ঞানের দ্বার মুক্তি ব! কর্মফলপ্রাপ্ডি 

সম্ভব হয় না। অতঞএব-- 

“শিবোহপি শবতাং যাতি কুগুলিগ্যা। বিবঞ্জিতঃ। 

শক্তিহীনে! হি যঃ কশ্চিদসমর্থ: স্মৃতে। বুধৈঃ ৪, 

কুগুলিনী অর্থাৎ শত্তিকর্তৃক বিবর্জিত হইলে শিবও শবত্ব প্রাপ্ত হয়েন অর্থধৎ শবের মত 

ক্রিযাশূন্ত হয়েন। যে কোন পুরুষ শক্তিহীন হইলে সকল কর্দে অসমর্থ হয়। এই দ্বেবীভাগবত- 
বাক্য উপপন্ন হয়। মোচকত্বও একটি ধর্ম বা শি, এবং কর্দফলদাতৃত্বও একটি ধর্ম বা 

শক্তি। অতএব শক্তিহীন শিবের মুকিদাতৃত্ব এবং কর্পফলদাতৃত্বও সম্ভব হয় ন| বলিয়া মুক্তি 

এবং কর্মাফলপ্রাপ্তির জন্যও পরশিবকল্পনার উদ্দেন্ত সিদ্ধ হয় ন|। 

এধন আপাতত হইতেছে, ব্রগ্ধ জ্ঞানম্বরূপ বলিয়! “ঘটমহং জানামি” ইত্যাদি জ্ঞানেও 

ব্রঙ্গের অন্তিত্বজ্ঞান হইলেও সবিকল্প জ্ঞানের পরমপুরুযার্থসাধনঙ|। নাই, একমাত্র সক লধর্থ- 

শন্ত-বরন্মাবিষয়ক নির্ব্ধিকল্প জ্ঞানই গরমপুরুযার্থের অর্থাৎ মুক্তির সাধক। অতএব যৌগমার্গে 
ধ্যানের দ্বার। নিার্বকল্প-সমাধিপ্রপ্তির জন্ত পরশিবকল্পনার প্রয়োজন হয়। 

ইহার উদ্ভুরে ঝুলিতেছেন্্র-ধ্যানস্থ্য ভকালে তু ন রতি্ন মনঃস্থিতিঃ।” পরশিব গুঙ1- 
। অসুন্দর, সৌন্দ্যযও একটি ধর্ম, তাহার অভাব বলিয়াও অহুন্দর। অসুন্দর 

মনের রতি হইতে পারে ন! বলির! ধ্যান সম্ভব হয় না। এই অবস্থার বলপূর্ধক 

ধ্যানে প্রবর্তিত করিলেও কিকিৎকালশ্থায়ী হইতে পারে, মন দীর্ঘকাল তাহাঠে স্থানী 

হইতে পারে ন1, ব্যানাবষ্টস্তরূপ গ্থৈরধা অর্থাৎ নির্িকল-সমাধিও সম্ভব হইতে পারেন!। 

নির্ব্বিকল্প-সমাধি ন! হইলে পরমপুরুবার্থসিদ্ধিও হয় না। অতএব যোগিগণের ধ্যানের জন্যও 

পরশিব-কলপনার কোন সার্থকতা নাই। 

শক্তি স্বপ্ংই ধর্ম এব শ্বয়ংই ধর্মী, অতএব তাহাতে নাম, ধাম, শর্মঃ বন্ধু) রতিঃ স্থিতি 

সকলই সম্ভব হয়। এই জঙন্কই দেবীভাগবতে উত্ত হইয়াছে,__ 

“এবং নর্ধগতা শক্তিঃ স! ব্রন্মেতি বিবিচ্যতে। 

সগুণ! নিগু ণ। চেতি ছ্বিবিধোক্ত। মনীধিভিঃ | 

সগুণা রাগিতিঃ সেব্যা নিগুণ! তু বিরাগিভিঃ। 

ধন্দীর্ঘ-কাম-মোক্ষাণাং শ্বামিনী নস! নিরাকুল| ॥ 

দদাতি বাঞ্ছিতানর্থানষ্চিত| বিধিপূর্ববকম্।” 

এই সকল যুক্তি ও প্রমাণের দ্বার! প্রতিপার্দিত হইল থে, শক্তিই কর্মপরারণদিগের কঞ্চফল- 

প্রদান এবং জ্ঞ/নীপদিগের মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন; তিনিই উপাসকদিগের উপাঁসনাযোগ্যা 

এবং যোগিগণের ধ্যানযোগ্যা। শক্তিই এই সকলে সমর্থ, পরশিব হইতে এই সকলের কিছুরই 

আশ! নাই । অতএব শক্তিকারণতাবাদী তাস্ত্রিকগণের পরশিব কল্পনার কোন প্রয়োজন 

হয় লা। 

ম 
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এই প্রকার জল্লকথার দ্বার! “যাহার! পরশিব ব্যতিরেকে পরাশক্তি স্বীকার করেন না,” 
তাহাদিগকে নিরম্ত কর! হইল। এখন বাদকথার অনুসরণ করা হইতেছে । [একমাত্র 
বাদিপরাজয়ই যে তর্কের উদ্দেস্ঠ, তাহার নাম জঙ্সকথ, আর কেবলমাত্র বিলি জন্ত যে 
তর্কের উপন্য।স হয়, তাহার নাম বাদকথ!। 

এপ্রবিশ্ত পরমার্থাস্তঃ হুগ্রাকারস্বরপিণী ॥ 

কবলীকৃত-নিঃশেষ-বীজান্ুরতয়া স্থিতা | [বামকেশ্বরতন্ত্র, ৪1৮] 

হুক্াকারম্বরূপিণী সেই শক্তি হুশ্ষ্রজগৎ ও স্ুলজগৎকে নিঃশেষরূপে কবলীকৃত করিয়। 

পরশিবের মধ্যে প্রবেশ করত অবস্থিতি করেন। 

পরশিবের মার্গ অর্থাৎ ব্যাপ্তিস্থানই পরমার্গঃ পরশিব অনস্ত ব্রদ্মাওড ব্যাপিয়াই আছেন, 

পরশিবের ব্যাপ্তির বাহিরে অনন্ত ব্রহ্ধাণ্ডের একটি ধুলিকণাও থাঁকিতে পারে ন|। শক্তি এই প্রকার 

পরমার্গ অর্থাৎ পরশিবের ব্যাপ্তিস্থানের অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে প্রবেশ করিয়। অবস্থিতি করেন। 
যেধানে যেখানে পরশিবের ব্যাপ্তি আছে, শক্তিও সেখানেই আছেন। শক্তি ও শিব অবিনাভাব- 

সম্বন্ধে আবদ্ধ, এককে ছাড়িয়া অন্ত থাকিতে পারেন না, কাজেই শিবের অবস্থিতিস্থানে শক্তির 

অবস্থিতিও অবস্তই থাকিবে । শক্তিহীন শিব নিক্ষিয় শূন্াকার, অর্থাৎ তাহার থাকা ন1 থাকা 

তুল্য। শক্তি ঈদৃশ শুম্তাকীর শিবের মধ্যে প্রবেশ করিয়! তাহার শুন্তাবস্থা দুরীকরণপূর্ব্বক 

উচ্ছনত৷ অর্থাৎ স্কীতত৷ সম্পাদনের দ্বার! তাহাকে বিদ্ধ ঝ্টাই যেন অবস্থিতি করেন & বৃক্ষবীজে 

বৃক্ষ শু্মাকারে অবস্থিত থাকে, বৃক্ষের এই প্রকার বীজনিহিত মীর 

স্ুলাকারে পরিণতির নাম অঙ্থুরাবস্থা। শিবতত্ব হইতে পৃীতত্ব পধ্যস্ত ইং 

তন্বাক্মক বিশ্বেরও এই ছুইটি অবস্থা । প্রলয়কালে স্থল জর্গং হুঙ্্মজগতে এবং সুক্ষ 
শক্তিতে লীন হয়, তাহা হইলে স্থল ও সুল্্রগৎ তখন নিঃশেষরূপেই শক্তির কুক্ষিগত হয়। 

শক্তি এইরূপে বিশ্বকে কবলীকৃত করিয়া পরশিবে লীন হয়েন। এই সময়ে শক্তির আকার ও 

স্বরূপ সুক্ষ অবস্থায় থাকে। অবয়বসংস্থানের নাম আকার, আর বস্তর ধর অর্থাৎ যাহা ন! 

থাকিলে তাহাকে সেই বস্ত বলিয়। চিনিতে পার যাঁয় না, তাহাই সেই বস্তর স্বরূপ। যেমন-- 

বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতির অবস্থানের দ্বার! বৃক্ষের যে অবস্থা, তাহা বৃক্ষের 
আকার, এবং বৃক্ষত্ব বৃক্ষের স্বরূপ। 

প্রলয়কালে ঈদৃশ শক্তি নিক্ষিয় অবস্থীয় ব্রহ্মকোটিতে অবস্থান করেন। এই অবস্থাতেই 
তিনি নিগুণ! ব্রহ্গম্বরূপিঞ্ী। কার্য্ের পূর্ব্বে শক্তির অনুভূতি হয় না, ইহ! প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এইরূপ 

এই অবস্থায় কৌন কাধ্য থাকে ন৷ বলিয়া! ব্রদ্ধাকো টিপ্রবিষ্ট। শক্তিরও পৃথক্ অনুভূতি হয় না, 

এই জন্য শক্তি বরঙ্গম্বরূপ। সৃষ্টির উন্মুখসময়ে শক্তির স্ফুরণ হয়ঃ এবং স্ফুরিত শক্তি হইতে 

যথাক্রমে নুঙ্ষম ও স্থল জগতের বিকাশ হয়। এইরূপে জগতের বিস্তৃতির সহিত শক্তিরও নানা 

বিভৃতি-মু্তির আবির্ভাব হয়। শক্তিই জগৎরূপে পরিণত হয়েন, এবং তিনিই জগতের নিয়মন 

করেন, এইজছ্য শক্তিই জগতন্বক্ষপ। এবং শক্তিই জগতের নিয়ন্ত্রী। অতএব কর্ম ও উপাঁসন৷ প্রভৃতির 

ফল শক্তিই প্রদান করিয়া! থাকেন। এই জন্য শক্তিই উপাস্তা, পরশিব উপাসনার যোগা নছেন। 

২২ 
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 ঈদুশী পর! শক্তি বিশ্বের সামাজী অর্থাৎ নিয়ন্ত্ী *। তাহার প্রধান লচিব 
অর্থাৎ মন্ত্রণাবিভাগের প্রধান কর্ত্রী শ্াম!। “প্রধানসচিবপদং--অত্র সচিবপদং 
সাচিব্যরূপধর্ম্পরং, তন্ত পদং আশ্ররঃ শ্টামেতি+ । সেই শ্ামার যে ক্রম অর্থাৎ 

উপাসনাক্রম, তাহার বিশৃষ্টি অর্থাৎ অগ্ুসরণ সদ! কর্তীব্য। এই স্থানে “সদা” এই 

পদের দ্বার! নির্বাধে যাবজ্জীবন শ্টাম! উপাসনার প্রাপ্তি থাকিলেও শ্তামা প্রকরণে 

অগ্রে “এবং নিত্যসপর্যযাৎ কুর্ববন্ লক্ষজপং জণ্1 এইকূপ উক্ত হইয়াছে বলিয়া 
শ্তামামস্ত্রের লক্ষ জপ পূর্ণ না হওয়! পর্যন্তই প্রত্যহ একবার শ্তামার পৃজ1 করিবে, 

লক্ষজপ পূর্ণ হইলে আর শ্তামার উপাসনা করিবে না 1। ৬১ 
প্রধানদ্বার। রাজপ্রসাদনং হি ন্যায্যম্। ৬২ 

" প্রধান রাজপুরুষকে সন্তষ্ট করিয়া, তাহার দ্বার! রাজার প্রসন্নতা সম্পাদন 

করাই ন্তার়সঙ্গত। . 
তাৎপর্য্য। সর্বনিয়ন্ত্রী স্বতন্ত্র পরাশক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহার 

অন্ুবর্তিনী শ্টামার উপাসনায় প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কার পরিহার মানসে 

তগবান্ পুরগুরাম শ্ামার উপাস্! উপপাদন করিবার জনত এই সুত্রে লৌকিক 
দৃষ্টাকেছ বর্:ণ। করিাছেন। 

কৈ দেখ। যায়, রাজদর্শনোৎস্থক মানব প্রথমতঃ প্রধান রাজপুরুষের 

1 করিয়া, পরে তাহার দ্বারা রাজদর্শন লাভ করিয়! থাকে । ইহাতে সত্বর 

এবং অল্প আয়াসে ফললাভও হইয়া থাকে*। সেইরূপ এই স্থলেও উপাসনার 
১০ পর পপ ক্র সপ পোপ পাপা শীল পপ ৮৯ ০ ৯০ ৮ ০ পপ আট পা আজ 

ঈশ্বর মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই মুর্তিপরিগ্রহ করেন, অতএব ঈশ্বরের পুসুর্তি।স্্ীমুত্তি 

সমস্তই শক্তিময়। শিব-শক্তি অবিনাভ।ব সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়! কখনও তাহাদের ছাড়াছাড়ি 

হইতে পারে না, পুংযূন্তিতেও শিব-শক্তি উভয়েই আছেন, শ্রীমুর্তিতেও শিব-শক্তি উভয়েই 
আছেন শক্তির দুইটি রূপ-_পুংশক্তি ও স্ত্ীশক্তি; পুংশির স্ফ:রণে শিব বিঝুঃ প্রভৃতি ঈশ্বরে? 

পুংমূর্তি এবং স্ত্রীশক্তির স্ুরণে দুর্গা লক্ষ্মী প্রভৃতি সত্ীমুর্তি। অতএব যাহার! শিব বিঞু প্রভৃতি 
পুরুষ দেবতার অর্চন! করেন, তীহারাও শক্তিরই উপাসনা! করেন। এই তত্ব অবগত হইয়াই 

উপাসনা করিতে হয়। [পুণা আনদ্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত বামকেস্বরতন্ত্র ও ভাঁক্ষররায়কৃত 
সেতুবন্ধ নামক তাহার টীকা ৪৪--৮ ] 

% ' আ্রীবিদ্য! বা ললিতাই পর! শক্তি, ইনিই দশমহাঁবিদ্যার মধ্যে যোঁড়শী নামে পরিচিত! । 

+ শ্ঠামামস্ত্রের লক্ষ জপে পুরশ্চরণ হয়। পুরশ্চরণে মন্ত্রসিদ্ধি এবং দেবতা! সন্তুষ্ট হন 

শ্ঠামার সন্তোষ সাধনই শ্ঠামা-উপাসনার উদ্দেস্ঠ, অতএব পুরশ্চরণের দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধির পর 
আর শ্ঠামা-উপাসনার প্রয়োজন নাই। এই বিধান কেবল প্রীবিদ্যা-উপাসকের পক্ষেই। 



পরগুয়াম-কল্সস্ত্র ২৩. 

দ্বারা সেই পরাশক্তির প্রধানতৃতা শ্র/মাঁর সস্তোষ সাধন করত তাহার দ্বার! 
পরা শক্তির প্রসন্নতালাভই স্তাধা, ইহাই এই হুত্রের ভাব। “ঘারা” এই পদের 

দ্বার! পর! শক্তির উপাসনার পূর্বে শ্টামার উপাসনার বর্তব্যত। স্থচিত হইয়াছে । 
“স্তাধাম্” এই পদের দ্বারা *শ্যামা-উপাসনার অবশাকর্তব্যত| নাই” ইছাও 
সুচিত হইয়াছে । লোকে 'এইরূপও দেখিতে পাওয়! যায় যে, কোন সমর্থ পুরুষ 

মনত্রি প্রভৃতির উপাসন। ন! করিয়া, স্বয়ংই রাজরুপা সম্পাদন করত রাজার নিকট 
হইতেই অতীষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে। উহাঁপেক্ষা মন্ত্রিগ্রভৃতির দ্বারা রাঁজ- 
গ্রসাদন ন্যাধ্য । ইহার ভাব এই--যে সাধক সাক্ষাংভাবে প্রধান দেবার 

কুপা সম্পাদদনে অসমর্থ,তিনি প্রথমতঃ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া! যথাক্রমে গণপতি শ্যাম! 

ও বারাহীর& উপাসনা করত তাহাদের ক্কপালাভ করিয়া, পরে ্্রীবিস্তার 

উপাপন! আরম্ভ করিবেন । সমর্থ সাধক দীক্ষার পরে গণপতি উপাঞ্গন1 করিয়াই 

শ্রবিস্তার উপাদন! আরম্ভ করিবেন। ফলাধিক্যকামী দাধক উক্তক্রমে এবং 

ন্যুনফ্লকামী সাধক গণপতি উপাসনার পরেই শ্রীবিষ্ভার উপাসনা! করিবেন । 

ইহাই বাবস্থ! | 

এবং নিত্যসপর্য্াং কুর্ববন্ লক্ষজপং জণ্ডু! 

তদ্দশাংশক্রমেণ চ হোম-তর্পণ ব্রীক্ষণ- 

ভোজনানি বিদধ্যা। ৬।৩৭ 
এইরূপে প্রত্যহ শ্যামার পূজা করিয়া শ্যামামন্ত্র লক্ষসংখ্যক জপ করিবে। 

পরে তদ্দশাংশক্রমে হোম, তর্পণ ও ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পাদন করিবে। 
তাৎপর্য । এই স্থলে “কুর্বন্» এই পদের দ্বারা “পুজা! জপের অঙ্গ” ইহ 

প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদি পৃজা প্রধান এবং জপ তাছার অঙ্গ হয়, তবে যে 

পর্য্যন্ত লক্ষজপ পূর্ণ ন! হয়, সেই পর্যাস্ত পৃঙ্গার বিধান সঙ্গত হইতে পারে না। 
অঙ্গের অনুসারে প্রধানের আবৃত্তি লোকে বাবেদে দেখ! যায় না। রাজ! 

অনুচরগণের অন্ুগমন করেন না, অনুচরগণই রাজার অন্থগমন করিয়া থাকে। 

£ কল্পনুত্রের দ্বিতীয় খণ্ডে গণপতির উপাসনা! এবং সপ্তম থণ্ডে বারাহীর উপাসনা 

বিহিত হইয়াছে। 

+ এই হৃত্রের পরে ৩৬শ ৃ ত্র পর্যাস্ত শ্ামার উপাসনাপ্রক্নোগ বিস্তৃতগ্ভাবে উক্ত হইয়াছে । 
এই প্রয়োগের সহিত তন্ত্রদার-কালীতন্তর-কুমারীতন্ত্র প্রভৃতিসম্মত এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত 

কালীগুজা প্রয়োগের সাদৃষ্ত নাই। 



২০৪ কৌলমার্গ-রহ্ন্ 

অতএব জপনমাপ্তি পর্য্যগ্ত পুজার বিধান করা হইয়াছে বলিয়া! জপই প্রধান। 
অতএব লক্ষজপ সম্পূর্ণ হইলেই পূজার সমাপ্তি, আর শ্যামার পৃজ| করিতে হইবে 

না। “তদ্ধশাংশক্রমেণ”-__জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, এবং 

তর্পণের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে । ৬1৩৭ 

এতন্মমুজাপী ন কদনম্বং ছিন্দ্যা, গির1 কালীতি 
ন বদেত, বীণা-বেখুনর্তন-গায়ন গাথাগোষ্ঠীষু 
ন পরাম্মুখো গচ্ছেৎ, গায়কং ন নিন্দ্যাৎ।৬।৩৮ 

স্টামামন্ত্রজপশীল সাধক কদম্বুক্ষ ছেদন করিবে ন1; বাক্যের দ্বারা 
“কালী* এই কথ উচ্চারণ করিবে না) বীণ| ও বংশীর বা, নৃত্য, গীত, গাথা, 

এই নকলের গোষ্ঠীতে পরাজুখ হইয়া! গমন করিবে না, অর্থাৎ নৃত্যদর্শন এবং 
বাস্ত ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়। পরে গমন করিবে । + 

তাৎপর্য্য | শ্ঠামামন্ত্রজপশীল সাধকের পক্ষে এই সকল ধর জপকাল 

হইতে নার করিয়া যাবজজীব'প্রতিপালন করিতে হইবে। 

_ ঠঁলিতোদীসকে। নেক্ষুখণ্ডং ভক্ষয়েৎ, ন দিবা 
স্মরেদ্বার্তীলীং, ণ জুগুপ্সেত সিদ্ধব্রব্যাণি 
ন কু্য্যাৎ, স্ত্ীযু নিষ্ঠুরতাং, বীরস্ত্িয়ং ন গচ্ছে, 
ন তং হন্যাড ন তদদ্রব্মপহরেত, নাত্েচ্ছয়। 

মপঞ্চকমুররীকৃর্য্যাৎ, কুলভ্রষ্টৈঃ সহ নাসীত, 
ন বহু প্রলপেত, যোধিতং সম্তাষমাণামপ্রতি- 

সম্ভতাবমাণো ন গচ্ছেৎ, কুলপুস্তকানি গোপয়েও, 

ইতি শিবম্। ৬৩৯ 

ললিতা! অর্থাৎ শ্ীবিস্তার উপাসক ইক্ষুখণ্ড ভক্ষণ করিবে না, দিবাভাগে 

বার্তালী অর্থাৎ বারাহীর নাম স্মরণ করিবে না, সিদ্ধদ্রব্য অর্থাৎ পঞ্চমকারের 

নিন করিবে না, স্ত্রীলোকের প্রতি নিষ্ুরাচরণ করিবে না, বারভাবাপন় সাধকের 
সপ পি | আজ সপ স্পা সপ সা এ পাশা 

* পুরশ্চরণের জপ, হৌম, তর্পণ, অভিষেক, ত্রাঙ্মণ ভোজন, এই পাঁচট অঙ্। এই শৃত্রে 

অভিষেকের উল্লেধ নাই, টীকাকারও তাহার কোন প্রসঙ্গ করেন নাই। 

+ কষ্সনুত্রে স্ঠান। সঙ্গীতমাতৃক। বলিয়! উজ হইয়াছেন। এই জঙ্ক শ্ঠামা-উপানকের পক্ষে 

বৃত্য-গীত-বাণ্তে উপেক্গ। প্রদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে। 



পরগুরাম-কল়্স্থত্র | ২৪৫ 

স্ত্রীগমন করিবে না, বীর সাধকের হিংসা! করিবে ন!, বীরের দ্রব্য অপহরণ 

করিবে না আত্মতৃপ্তির জন্ত পঞ্চমকার 'দেবন করিবে না, কুলত্রষ্টের সহিত 
একত্র উপবেশন করিবে না, কুলত্রষ্টের সহিত বহু কথ! বলিবে না, যে কোন 

নারী সম্ভাষণ করিলে তাহাকে প্রতিসম্ভাষণ না করিয়া গমন করিবে না, 

কুলগ্রন্থনকল গোপনে রাখিবে। 

তাৎপর্য । পূর্ববস্ত্রে শ্যামা-উপাদকের ধর্ম বলিয়। প্রদঙ্গতঃ এবং প্রাধান্ত- 

হেতুক এই সুত্রে শ্রীবিদ্তা-উপাসকের ধর্ম কগিত হইয়াছে । “ইক্ষুণণ্ডং* এইরূপ 

নির্দেশ করায় ইক্ষুবিকার গুড় শর্কর! প্রভৃতি ভক্ষণে দোষ হইবে না। বীরের 

লক্ষণ তন্ত্রে এইরূপ কণিত হইয়াছে, _ 
“অহমি প্রলয়ং কুর্বন্ ইদমঃ প্রতিষোগিনঃ। 

স বীর ইতি বিজ্েয়ঃ শ্বাত্বানন্দনিমগ্রধীঃ ॥* 

যিনি প্রতিযোগী “ইদং+ পদার্থকে “অহং* পদার্থে বিলীন করিতে পারিয়াছেন, 

বাহার চিত স্বাত্মানন্দে নিমগ্ন, তাঁহার নাম বীর ।* এইপ্রকার বীরসাধকের 

্্রীগমন, ত্তাহার হিংসা! ও তীহার দ্রব্য অপহরণ নিষ্বিক্ধ। গু 

ইন্ছিয়তৃপ্ডি, তদুদ্দেশ্টে পঞ্চমকার সেবন নিষিদ্ধ । যে মা 
কৌলমার্গে প্রবেশ করিয়া, পরে তাহা পরিত্যাগ করে, তাহার নাম কু 

তাহার সহিত একত্র উপবেশন ও বছ বাকা কথন নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে 

দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, __ 

“কুলমার্গং সমাশ্রিত্য জগ্মান্তরককৃতাংহদ!। 

তন্মার্গং ত্যজত। সাকং ন তিঠ্ঠেন্ন চ সংবদেৎ। 

ততো বরঃ পণ্ুর্ঞেয়ঃ তং দৃষ্টাপঃ সুসংস্পূশেৎ ॥” 

ষে মানব কুলমার্গ আশ্রয় করিয়া, পরে জন্বাস্তরীয্» পাপের ফলে সেই মার্গ 

* ““অহ্ং” ইহার অর্থ আত্মা! বা আমি । “ইদ্দং” ইহার অর্থ “অহং" পদার্থের প্রতিযোগী 

অর্থাৎ "অমি" পদার্থ বাতিরিক্ত সমগ্র জগৎ এবং জাগতিক পদার্থ। যে সাধক সাধনার 

তবার। অদবৈতভাব প্রাপ্ত হইয়। সমগ্র জগৎ এবং জাগতিক পদীর্থকে অহং” অর্থাৎ “আমি” 

বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাহার নিকট “অহ্ং” হইতে ভিন্ন আর কোন পদার্থের অস্তিত্ব 

থাকে না, কাজেই “ইদং) বা জগৎ "অহং* পদার্থে বিলীন হইয় যাঁয়। এই প্রকার বীর 

সাধক “অহং” পদ্দার্থকে কেবল নিজের দেহমধ্যে সন্কীর্ঘভাবে আবদ্ধ ন| রাখিয়। সমস্ত বিশ্বে 

ছড়াইয়৷ দেন। 
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পরিত্যাগ করে, তাহার দহিত একক্র অবস্থান ও আলাপ করিবে না। এবনভূত 

কুলভ্রষ্ট অপেক্ষা পশুভাবাপন্ন মানব শ্রেষ্ঠ । (সই কুলভ্রষ্টকে দেখিলে জল 

স্পর্শ করিবে। 

, যাহাতে নিজের মাচার প্রকাশ পায়, এমন কথা কুলভ্রষ্টের সহিত আলাপ 

করিবে না, ইহাই «“ন বনু প্রলপেত"” এই স্থলে “বহু” পদের দ্বার! জ্ঞাপিত 

হইয়াছে । অতএব মন্ প্রয়োজনীয় বিষয় তাহার সহিত আলাপ কর! যাইতে 

পারে। ণঅপ্রতিসভ্ভাষমাণঃ* ইহার অর্থ - প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়!। 
কুলপুস্তক--কৌলমার্গ প্রন্তিপাদক গ্রন্থ । “ইতি শিবম্ত ইহা প্রকরণসমাপ্তির 

সৃচক। ৬1৩৯ ্ 

ইং সাঙ্গাং সঙ্গীতমাতৃকামিষ্ট1 সংবিৎসান্রাজ্ঞী- 
সিংহাসনা ধিরূঢায়ুধ্ধলিতায়! মহারাজ্ঞা। দগ্ডনায়িকা- 

স্থানীয়াং ঢৃষ্টনিগ্রহ-শিষ্টা মুগ্রহ-নিররগলাজ্ঞাচক্রাং 
সময়সঙ্কেতাং কোল্মুখীং বিধিবদ্বরিবস্যে। ৭1১ 

ৃ অর্থা্আবরণ-দেবতাঁর সহিত সঙ্গীতমাতৃক। অর্থাৎ শ্ঠামার 

করিয়া, পরে পরশিবের পট্রমহ্থিষী, সিংহাসনে অধিরূঢ়া মহারাজ্ঞী 

তার দগুনায়িকাস্থানীয়। দুষ্টনিগ্রহ ও শিষ্টানুগ্রচব্ষিয়ে নিবর্গল আজ- 

শক্তিশালিনী সময়সক্কেত1 বারাহীর যথাবিধি উপাদন। করিবে। 
তাৎপর্যা। ইখং--পূর্বোক্তপ্রকারে। সাঙ্গাং-মআাবরণ-দেবতার সছিত। 

সঙ্গীতমাতৃকাং--মাতঙ্গী [শ্তাম। ]ঞ্চ। ইষ্ট-উপাসন। করিয়া । ইহার দ্বার! 

বারাহী ও সঙ্গীতমাতৃকার অঙ্গাঙ্গিভাব প্রতিপাদিত হয় নাই। যেহেতু 

বারাহী ও সঙ্গীতমাতৃকা, এই উভয়ের উপাপনাই ললিতোপাসনার অঙ্গ, 

ইহ! প্রমাণান্তরসিদ্ধ। ইহার দ্বারা সঙ্গীতমাতৃকা-উপাসনার পরবর্তী কাল 

বারাহী-উপাপনার অঙ্গ, ইছামাত্রই বিহিত হইয়াছে। সংবিৎ--পরশিব। 

ত্বাহার সাম্রাজ্ী__পট্টমহিষী। রাজার সর্বোত্তম আসনের নাম সিংহাসন, 

তাহাতে অধিরূঢ়।। দগ্ডনারিকাস্থানীয়া_দণগ্ডবিভাগের প্রধান কর্তা । 

হু হুত্রকার সঙ্গীতমাত়কাশধ এবং টাকাঁকার মাতঙ্গীশবষ হামার পর্য্যায়রূপে বাবার 

করিয়াছেন। 

1 ললিতারপিনী পরাশক্তি হৃষ্ি-স্থিতি-প্রপয়ের কর্জী বলিয়। বিশ্বের সর্বািয়ন্ত্রী মহীরাজ্জী ! 

রাঁজ্য-পরিচালনায় মস্ত্রাবিভগ ও দণ্ডুবিভাগ, এই ছুইটি বিভাগই প্রধান। তগ্সধ্যে মহারাজী 
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“হুষ্টনিগ্রহ-শিষ্টানুগ্রহ-নিরর্থলাজ্াচক্রাম্ত এই বিশেষণের দ্বারা দণ্ডনাগ্নিক 

বারাধীর অধিকার বিবৃত হইয়াছে । ু ষ্টের নিগ্রহ ও শিষ্টের অনুগ্রহ 

দণ্ডনায়িকারই কাধ্য। সেই বিষয়ে নিরগগল অর্থাৎ বাধাশৃন্ত আজ্ঞাচক্র 

অর্থাৎ আজ্ঞাশক্তি ইহার আছে। ইহার ভাব এই--কোন কোন সেবক 

স্বাসীর বিচার অর্থাৎ তাহারও নিয়ন্তা একজন আছেন, এইরূপ বিবেচন! 

করেন না; এই জন্ত তীহারা নিগ্রহানগ্রছেও সমর্থ হইতে পারেন না, বানাহী 

দেবী নেইরূপ নহেন। ইহার দ্বারা ইনি ললিতাদেবীর অতিগ্রীতিপাত্র, 

ইহা ধ্বনিত হইয়াছে । 'সময়ো রহপি প্রোক্তঃ কালে কার্ধ/ক্ষমেংপি চ” এই 

্রক্ষরকোষ অন্ুপারে সময় শবের অর্থ গুপ্ত; “সঙ্কেত; শান্ত-পন্থানৌ” এই 

বৈঝয়ন্ত্রীকোষ অনুসারে সময় শবের অর্থ শান্ত্রপ্ধতি। বারাহীর শান্ত্রপদ্ধাতি 

গুপ্তা, এই জন্ত ইনি সময়সঙ্কেতা । ইহার দ্বারা “এই বিদ্যা অতিশয় গোপনীয়” 

ইহা সচিত হইয়াছে। “কোলঃ পোত্রী চির কিটিঃ» এই অমরকোষ 

অনুসারে কোল শব্দের অর্থ বরাহ। ইহার মুখ কোল অর্থাং বরাহের মুখের 

মত, এই জন্ত ইহার নাম কোলমুখী *। জুঃধিবং" ইহার অর্থ ১ বক্ষ্যমাণ 

গলির মন্ত্রীবিভাগের করত তামা এবং দগ্বিভাগ্ের কর্তরী বারাহী। এই জন্ত 

মন্ত্রণি এবং বরাহীর নাম দপ্ডিনী। ব্রহ্গাগুপুরাণের অন্তগীত ললিতাঁসহশ্রনামে [৮ 

হইয়াছে, 

“মন্ত্রিণী-দর্ডিণীদেব্যোঃ প্রে।কে নামসহত্রকে | 

ন তু শ্রীললিতাদেব্যাঃ প্রোক্তং নামদহস্রকম্ ॥” 

ইহার ব্যাধ্যায় ভান্বররায় বলিয়।ছেন, -মস্্িণী, অস্ত্রে রাজাধিকারোৌপযোগিনী মননক্রিয় 

স অন্ত। অন্তীত্যর্থে ইনিঃ। অমাতোতার্থ:। সা চ তন্ত্েযু রাঞস্ঠামলেতুুচাতে । দণ্ডিণী__ 

দণ্ড! দঘনসীধনং তদ্বতী। স1 চ তস্ত্েযু বারাহীতি প্রসিদ্ধা ।” 

* বারাহীদেবীর মুখই বরাহের মুখের মত, অন্য অঙ্গ বরাহের মত নহে। টাকাকার 

৭1.৪ নুত্রের টাকায় তন্াস্তর হইতে বারাহীর এইক্রপ ধ্যান/শ্লাক উদ্ধত করিয়াছেন __ 

“পাথোরহগীঠগতাং পাথোরুহমেচকীং কুটিজদংস্্ীম্। 

কপিলাক্ষিত্রিতয়াং ঘনকুচকুস্ত।ং প্রগতবাঞিতবদান্তাম্ । 

দক্ষে।দঘতোহরি-খড়াং মুষলমভীতিং তান্যতপুদ্ধৎ। 

শঙ্খং খেটং হল-বরান্ করৈদরধানীং ম্মরামি বার্তীলীম্॥” 

“অন্তর অরিঃ চত্রং, দক্ষোধতঃ উর্ঘমারভ্য, তথ্বৎ বামেংপুযুর্ঘমীরভোব”। ইহার অর্থ--বাঁরাহী দেবী 

প্মামনগরতা, নীলৌৎপলতুলা্ঠীমবরপ, চত্রদ্া। কপিলবর্ণ নয়নতবিশিষটা, ঘনসরি বিনয়, 
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বিধির দ্বার। অন্য দেবতার উপাসনায় কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি হইলেও তাহার 

দ্বারা দেবতার শ্রীতি ও ফললাভ হইয়া থাকে, বারাহীর উপাসনায় অঙ্গহানি 
হইলে তাহা হইবে না, ইহাই “বিধিবৎ” এই পদের দ্বারা সুচিত হইয়াছে। 

অন্যথা “বিধিবৎ” এই পদের অস্বাদ কত্বাপত্তি হয়। “বরিবস্তেৎ” ইহার অর্থ 
পুরী করিবে। ইহা উৎপত্তিবিধিবা ক্য%্* | ৭।১ 

ইতঃপুর্ববং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধন্্মী ধিকারতে| জাগ্রৎ- 
স্বপ্-ন্থৃযুপ্তযবস্থান্থ মনস! বাচা কর্ম্মণ। হস্তাভ্যাং 

পত্যা মুদরেণ শিশ্না যণড স্মৃতং যছুক্তং যু কৃতং 
_ তৎ সর্ববং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহ! ইতি ব্রন্ষা্গণা- 

হুতিং হুত্ব! । ১০।২৭ 
ইহার পুর্বে প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ ও ধর্মের অধিকার অনুসারে জাগ্রৎ, স্বপ্ন 

ও ন্ুষুপ্তি অবস্থায় মনের দ্বার! যাহ ম্মরণ করিয়াছি, বাগিক্দ্িয়ের দ্বারা যাহা 

বলিয়াছি, হন্তদ্বয়, পদদ্ধ়, উদর, শিশ্প ও কর্দ্বের দ্বারা যাহ! করিয়াছি, সেই 

দে আপ হউক এই মন্ত্রের দ্বারা ত্রহ্ধর্ণাছুতি প্রদান 

1২৭ 

ব্যবহার-দেশ-ম্বাত্ময- প্রাণোদ্বেগ-সহায়াময়-বয়াংসি 
প্রবিচার্ষ্যেব তদনুকূলঃ পঞ্চমাদিপরামর্শঃ। ১০৫৬ 

ব্যবহার, দেশ, স্বাস্থ্য, প্রাণোদ্বেগ, সহায়, রোগ, বয়স, এই সকল বিচার 

অষ্টভুজ।, ১ দক্ষিণের চারি হস্তে উদ্ধ হইতে তে আরম্ভ করিয়া চত্র, খড়া, মুল ও ও অভয়মুদরা বামের 

চারি হস্তে উদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়! শঙ্খঃ খেটক [চর্দ), লাঙ্গল ও বরদুদ্া, দেবী প্রণত তক্তের 

অভিলধিত ফল প্রদান করিয়! থাকেন। বারাহীর রূপ সম্বন্ধে নুত্রকার স্বয়ংও পরে বলিয়াছেন, 

"্ধ্যানং দেব্যাঃ মেঘমেচক! কুটিলদংট্র! কপিলনয়না ঘনস্তনমণ্ডল! চক্র-খড়্গ-মুষলাতয়-শঙ্-খেট-হল- 

বরপাণিঃ পদ্মাসীনা বাত্তীলী ধ্যেয়া” [কল্পশুত্র, 9২৪]। 

* ইহার পরে সপ্তম খণ্ডসমাপ্তি পর্যন্ত বারাহীর উপাঁসনাপ্রয়োগ বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে। 

1 রামেশ্বর এই হুত্রের ব্যাশ্য করেন নাই । হোমের পরে উক্ত মন্ত্রের দ্বার! ব্রঙ্ধার্পণহুতি 

প্রদান এই হুত্রের দ্বারা বিহিত হইয়াছে । কৃষ্ণানন্দীয় তন্ত্রসারে পূজার অস্তে এক চুলুক জল 

হাঁতে লইয়া এই মন্ত্র পাঠ ক্ররত দেবতার হস্তে নিক্ষেপপূর্ব্বক দেবতায় আত্মসমর্পণ বিহিত 

হইয়াছে। তন্ত্রসারে “ভবতু হ্বাহা” ইহার পরে “মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ অমুকদেবতায়ৈ সময়ে 

& তৎ সং” এইটুকু অতিরিক্ত আছে। পুজার পরে তন্ত্রসারোক্ত মন্ত্রের দ্বারা আত্মসনর্পণ বঙ্গদেশে 

প্রচলিত আছে। 
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করিয়। ইহাদের অনুকূলতা| বিবেচনা করত পঞ্চমকারের আদিমকার মন্ভ নেব 
করিবে ।* | 

তাৎপর্য্য। পূর্বে নিত্যপুজায় মুখা পঞ্চমকারের অভাবে গ্রতিনিধির 
দ্বার পুজ। উক্ত হইয়াছে । এই ্বত্রে প্রতিনিধি ্রথণের অন্ত হেতু রি 
হইতেছে। 

ব্যবহার__পণুজন অর্থাৎ পশ্বাচারপরায়ণ মানবের সহিত লৌকিক: কার্য 

বিশেষ আবশ্তক হইলে তাহা! করিতে হয়, ইহাই “ব্যবহার” পুজার গময়ে 
মন্ত সেবন করিয়া, তাহার অব্যবহিত পরেই পঞ্ড মানবের সহিত এইরূপ ব্যবহার 

করিলে তাহারা মগ্ত সেবনের চিহ্ন দেখিয়া সাধকের নিন্দা করিতে পারে, 

অথচ.কৌলমার্গে অবন্ত প্রতিপাল্য গোপনীয়তাও ভঙ্গ হয়। অতএব এইরূপ 

স্থলে মুখ্য মস্ত গ্রহণ ন1 করিয়! প্রতিনিধির দ্বার! কাধ্য করিবে। ধে সমরে 

এইরূপ ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে না, তখন মুখ্য মদাই গ্রহণ করিবে 
দেশ--যে দেশে মুখ্য মদ্য সেবন করিলে ধীছুবষমঞ্্জনিত শরীরক্ুবকারের 

সম্ভাবনা, অপরিহার্য কারণে সেই দেশে গমূন করিলে তথায় মুখ্য: ৃ 

* পঞ্চানাং মানাং মকারাণাং আদিঃ আদিমকারঃ পঞ্চমমাদিঃ মগ্মিতার্থঃ, তনু পরামর্শঃ সেবনম্ । 

মচ্যের প্রতিনিধি গ্রহণ করিলে পরবর্তী মকা রচতুষ্টয়ের মুখ্যন্রবা লাভ হইলেও 'প্রতিনিধি গ্রহণ 
করিতে হইবে, ইহ! পূর্বে প্রতিপাঁদিত হইয়াছে। অতএব এই স্থত্রে “পঞ্চমাদদি” 'শকোয় খীরা 

কেবল মদ্মের উল্লেখ থাকিলেও ইহার দ্বার! প্রকারাস্তরে পঞ্চমকারেরই প্রতিনিধি উক্ত হইয়াছে। 

“ব্যবহার” প্রভৃতি সাতটি অবস্থ। কেবল মগ্যাসেবনেরই অনুকূল বা৷ প্রতিকূল হইতে পারে, এই জন্ত 
এখানে পঞ্চ-মকার না বলিয়! “পঞ্চমাদি'* শব্দের দ্বারা কেবল মগ্ভেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। 

“মস্ত” অথবা “আদিমকার” ন। বলিয়া “পঞ্চমাদি” বলার উদ্দেস্ত এই-_মগ্যের প্রতিনিধি গ্রহণ 

করিলে পাঁচটি মকারেরই প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে। এই নকল অবস্থ। অন্ত মারের প্রতিকূল 
হইলেও “পঞ্চমাদি” শৰের দ্বারা মগ্ছোর উল্লেখেই অন্ত মকারেরও প্রতিনিধিগ্রহণ প্রাপ্ত হওয়া যা 

বলিয়া সেইগুলির আর পৃথক্ উল্লেখের প্রয়োজন হয় নাই। 

1 শ্ত্রে প্রতিনিধিগ্রহণের কোন উল্লেখ নাই, কেবল "জজুকুলরূপে মগ্যসেবন করিবে” 
এই মাত্র আছে। ইহার দ্বারাই "প্রতিকূল হইলে মদ্য সেবন করিবে না” ইহা এবং পঞ্চনকার 
দ্বারাই পুজার বিধান কর! হইয়াছে বলিয়া মদ্ত গ্রহণ ন! করিলে তাহার প্রতিনিধি গ্রহণ 
করিতে হইবে, ইহাও প্রাপ্ত হওয়া গেল। অবস্থা সেবনের প্রতিকূল হইলে দেবন না করিয়া 
কেবল পুজা! করাও সঙ্গত নহে। যেহেতু হবিঃশে দ্রব্য সেবনের বিধান করা হইয়াছে । 

৮৬ 



২১৬  কৌলমার্গ-রহও 

করিবে না, প্রতিনিধির দ্বার! কার্ধ্য করিবে । দেশ অনুকুল হইলে মুখ্য মদ্যই 
হণ করিবে। 

বাত্মা_.“ু সমীচীনশ্চাসৌ আত্মা চেতি স্থাত্মা স্বাত্মনো ভাবঃ ্বাত্থ্যম্। 
অত্র আত্মা মনঃ। তত্বঞ্চ সাত্বিকবৃতিমত্্ম্।” এই স্থলে আত্মশবের অর্থ মনঃ। 

স্থ সমীচীন অর্থাৎ সাত্বিকবৃপ্তিবিশিষ্ট যে আত্ম! অর্থাৎ মনঃ, তাহার নাম স্বাত্মা, 

এই স্বাত্মার যে ভাব অর্থাৎ ধর্ম, তাহার নাম স্বাত্মা। অস্তঃকরণের সাত্বিক 
বৃত্তির নাম স্বাতআা। 'সান্বিকবৃত্তির লক্ষণ গীতায় [ ১৮।৩* ] উক্ত হুইয়াছে।__ 

গ্রবৃত্িঞ্চ নিবৃত্তিষ্ণ কার্যযাকার্যো ভয়াভয়ে। 

বন্ধং মোক্ষঞ্চ য1 বেতি বুদ্ধিঃ স পার্থ সাত্বিকী ॥” * 

হে পার্থ! যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি নিবৃতি, কার্যয অকার্যয, ভয় অভয়, বন্ধ ও 

মোক্ষ বুঝিতে পারে, তাহার নাম সাত্বিকী বুদ্ধি। 

এই প্রকার সাত্বিকী বুদ্ধি ধাহার আছে, তিনিই মুখ্য মস্ত গ্রহণ করিবেন, 

বাহার €ই প্রকার সাত্বিকী বুড়ি, নাট, তিনি প্রতিনিধির দ্বার| কার্য করিবেন । 

এই | “তস্ত্রসারধৃত রীদ্রযামলবচনে স্প্টরূপে উক্ত হইয়াছে । যথা,-- 

“কুলদ্রব্যং নিষেবেত যদ! সত্বাধিকা মতিঃ | 
অন্তথ! লেবনং কুর্বন্ পঙ্ডনায়ৈব কল্পতে |» 

মনে সত্বগুণের আধিকা হইলেই কুলগ্রব্য সেবন করিবে, অন্তথ|। সেবন 

করিলে পতিত হইতে হয়। 

এই প্রকার সাত্বিকী অস্তঃকরণবৃত্তি মনে উদিত হইল কি না, তাহ! নিজেই 

বুবিয়। নিতে হয়, অন্ঠে বলিয়! দিতে পারে না। ইহাতে সিদ্ধ হইল যে, .অস্তঃ- 

* প্রবৃত্তি-_প্রীধরমতে ধর্দে প্রবৃত্তি; শঙ্করমতে সংসারবন্ধনের হেতৃভূত কর্ণমার্গ। নিবৃত্তি-- 

শ্ীধরমতে অধর্টে নিবৃততি, শঙ্করমতে মুক্তির হেতুভূত সন্নযাসমার্গ । কার্ধ্য--দেশ-কাল-পাত্রানুসারে 

শীল্্রবিহিত কর্তব্য কর্ম । অকার্ধ্য- দেশ-কাল-পাত্রান্ুসারে শান্ত্রনিবিদ্ধা অকর্তব্য কর্দ । ভয়- 

বাহ! হইতে ভয় পাওয়! যায়, অর্থাৎ ভয়ের কারণ। অভয়--বাহ! ভয়ের কারণ নয়। বন্ধন 

সংসারবন্ধন এবং সংসারবন্ধনের হেতু । মোক্ষ-_মুক্তি ও মুক্তির উপায়। বুদ্ধির বৃত্তি--জ্ঞান। 

এঁহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের দন্ত কোন্ কর্মী করা! উচিত, কোন্ কর্তা কর! উচিত নয়; প্রবৃত্তি- 

মার্গ কি, নিবৃত্তিমার্গই ব কি, কাহ! হইতে এঁহিক ও পারত্রিক ভয়ের সন্ভাবনা, কাঁহা হইতে বা 

ভয়ের সন্ত/বন! নাই, স্বাভাবিক মুক্ত পুরুষ কিরপে সংসারে বদ্ধ হয়, কিরূপেই বা! তাহ! হইতে 
মুক্তিলাভ করা বায়, বন্ধ এবং মুক্তির স্বরূপই ব! কি, যে বুদ্ধির দ্বারা এই সকল বিষয়ে জ্ঞাণণাত 

হয়, তাহার নাম সাত্বিকী বুদ্ধি। 
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করণশুদ্ধি সম)ক্রূপে বিচার করিয়া, পরে মুখ মস্ত গ্রহণ করিবে শাস্ত্র এই 
প্রকারে সাত্বিকবৃত্তিশুন্ত পুজাকর্তার মুখ্যন্রব্য সেবন নিষেধ করিতেছেন। 

আধুনিক কৌলিকাভাসগণ “আমর! কৌলিক” এইরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করত 
অধিকারম্বরূপ, এমন কি, অধিকারের গন্ধ পর্ধ্যস্তঙ ন। জানিয়! পানপান্র কক্ষে, 

গ্রহণ করত গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতেছে । শিষ্টাভানগণ এই প্রকার কৌলাভাদ-. 

দিগকে মগ্ডলে প্রবেশ 'করাইয়! হবিঃশেষ কুলদ্রবয পাত্রসংখ্য! লঙ্ঘন করত 

পান করাইয়া! থাকেন। এই প্রকার কৌলাভাস ও শিষ্টাভাসদিগকে পুনঃ পুনঃ ' 

নমস্কার করিতেছি । অসদালাপ-সমাবেশে আর প্রয়োজন নাই। 

ৃ্ প্রাণোদেগ--প্রাণের উদ্বেগ । মস্ত সেবন করিয়া প্রাণে আননের উদয় 

না হইয়! উদ্বেগ অশান্তি উপস্থিত হইলে বুঝিতে হইবে, মগ্ভপান সহা হইবে না। 

এই প্রকার সহন-শক্কি আছে কি না, তাহা পূর্বেই বিবেচন। করিতে হুইবে। 

সহন-শক্তি থাকিলে মুখ্যপ্্ব্য সেবন করিবে, অন্তথ! করিবে ন1--প্রতিনিধির 
দ্বার! কার্ষয করিবে। 

সহায়__সাহাযাকারী। পৃজাঁদি কার্ষে সীর্ীষ্য কা মানুষের ফপ্য়টেজন 

হয়। সাঁছাষ্যকারিগণ বিশ্বাসী কি না, তাহাদের দ্বারা গোপন 

সম্ভাবনা! আছে কি ন', বিবেচনা করিতে হইবে। বিশ্বাসী সহায়ের অভীধ 

মুখাদ্রব্য পেবন করিবে না, প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে। 

আময়-রোগ। শরীর ব্যাধিগ্রস্ত থাকিলে মুখ্য মস্ত সেবন করিবে না, 

প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে। | 
বয়ঃ-_বয়স অনুকুল কি না, বিবেচন1 করিতে হইবে, অর্থাৎ বালক এৰং 

জনাগ্রন্ত বুদ্ধ মুখ্য মস্ত সেবন করিবে না ১০৫৬ 

সর্ধ্বভূতৈরবিরোধঃ 1১০1৫৭ 
কোনও প্রাণীর সহিত বিরোধ করিষে ন।। 

পাপ 

* সংস্কারের দ্বারা মগ্যের দৌষ দুর করিয়া সেবন করিতে হয়, ইহা পুর্বে উক্ত হুইয়াছে। 
এখন আপত্তি হইতে পারে যে, দৌষরহিত মদ্য মেবনেও বিকার উপস্থিত হইলে দোবরাহিত্ের 
সার্থকত! কোথায়? ইহীর উত্তর এই--দৌষরহিত মগ্ত চিত্তের মোহ জন্মাইতে পারে না, শরীর- 
বিকার জন্মাইতে পারে। জ্বাযগুণ শরীরের উপর ক্রিয়। করিবেই। জীবনক্ত .পুরুষও শীরীর ধর্ম 
পরিত্যাগ করেন না। তবে তাদৃশ উচ্চন্তরের সাধক ইচ্ছা! করিলে দ্রব্যগুণ এবং শারীর 
ধর্মেরও অন্তথা করিতে পারেন। নিয়স্তরের সাধক তাহীতে সমর্থ নহেন। এই সকল ধর্ণ্ 
নিয়স্্রের সাধকের জন্থা বিহিত । উচ্ষত্বরের সাধক সর্বধন্মবহিষ্কত। 



২১২, কৌরমার্গ্র হত 

-হজাৎপর্ধ্য। পুর্বে কতক সংখ ধর্ম উক্ত হইয়াছে, এখন গ্রসজক্রমে আবশি 
সাধক ধর্ম। কথিত হইতেছে । গোপনীয়়তাড়লের আশঙ্কাতেই সকলের সহিত 
বিমোধ -নিয়িজ্ হইয়াছে। কাহারও সছ্িত বিরোধ করিলে সে দ্বেষবশতঃ 

গৌঁপানে,অথবা, ছল্সবেশে সাধকের আচার অবগত হইয়া সকলের নিকট গ্রকাশ 
করিতে পারে। বিরোধ ন] থাকিণে আচার অবগত.হইবার জন্ত তাদৃশ বন্ধ, 
করিবে নাট দৈবাঁৎ অবগত হইলেও কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না.। ইহাই 

এই.চেতের ভাব-।% ১০1৫৭ - 

 পরিপন্থিষু নিগ্রহঃ ১০1৫৮ 

নিজের আচরিত সাধনায় যাহার! ব্যাঘাত জন্মাইবে, তাহাদের নিগ্রহ 
করিবে। 

তাৎপধ্য। : কাহারও সহিত বিরোধ না করিলে ব্যাঘাতকারীর অভাব 

হইতে পারে; তথাপি কোন কোন ছুর্জন «মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছস্তি* এই দোষান্বেষণ- 

দীন হইয়! গ্াযানেষ্পুর্বক গোপনীয়তাভঙ্গ প্রভৃতি অনিষ্ট সাধনে 
চি পারে। লৌকিক অথবা অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা ঈদৃশ 

_. নিগ্রহ করিবে। ১০1৫৮ 

অন্ুগ্রহঃ সংশ্রিতেষু। ১০৫৯ 

আশ্রিত জনের গ্রতি অনুগ্রহ করিবে । 
তাৎপর্য্য। পূর্ববর্তী ছুই হুত্রের দ্বার উদাসীনের প্রাতি বিরোধাঁভাব এবং 

পরিপন্থীর প্রতি নিগ্রহ প্রদশিত হুইয়াছে। এখন ভক্তিভূমিকাঁয় আরোহণ 

করিতে ইচ্ছুক মানব কৌলসাধকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়। সেবাদির দ্বারা তাহার 
গ্রগন্নত। সম্পাদন করিলে তাহার প্রতি অনুগ্রহরূপ কর্তব্য এই সুত্রে বিহিত 

. ঞ্চ রামেশ্বরের উত্ভীবিত এই হুত্রের ভাব সম্যকৃ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কৌলসাধক 
সকলকেই আত্মতুল্য মনে করিবেন) সকলেই আত্মতুল্য হইলে কাহার সহিত বিরোধ করিবেন! 
আত্মতুল্য মানব বিরোধের পাত্র হইতে পারে ন|। এই নুত্রের ইহাই মুখ্য উদ্দেস্ত, রামেশ্বর- 
্রর্ণিত উদদোস্ঠ গৌণ। 
" + নিজদেতের কোন অঙ্গ দুষ্ট হইয়৷ সমগ্র দেহের ব্যাধাতক হইলে যেমন তাহার ছেদনই 

বিহিত. সেইরূপ আত্মতুল্য হইলেও পরিগস্থী ছুর্জনের নিগ্রহই বিহিত। 



পরগুয়াম-কল্পচত ১৩ 

হইয়াছে। এই প্রকার আশ্রিতকে অন্গ্রহ করিয়া বিস্ত! গ্রদানাদির দ্বার! 
তাহার মনোরথ পুর্ণ করিতে হইবে। ১০৫৯ 

গুরুবদ্গুরুপুত্র-কলত্রাদিযু বৃত্তিঃ। ১০৬০ 

গুরুপুত্র, গুরুপত্বী গ্রভৃতির প্রতি গুরুর মত আচরণ করিবে। ্ 

তাৎপর্ধ্য। পূর্বহৃত্রের দ্বারা মাশ্রিত শিষ্যের প্রতি গুরুর আচরণ উক্ত 
হইয়ছে; এখন প্রাপ্তবিগ্ক শিষ্ের আচরণ এই হ্ত্রে কথিত হইতেছে। এই 

স্থলে “আদি” পদের দ্বার! গুরুর পুজ্য গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ গুরুর গুরু, 
গুরুর পিতা মাত! প্রভৃতির প্রতিও গুরুর মত ব্যবহার কর্তবা। এইস্থলে 

গুরুপুত্রাদির প্রতি গুরুবং বৃত্তি অতিদিষ্ট হইয়াছে, কিন্ত গুরুবৃত্তি কি, তাহ! 

কথিত হয় নাই, তথাপি অতিদেশের ত্বার! জ্ঞাপিত সন্ত্াস্তরোকত গুরুধর্্মই 

সৃত্রকারের অন্থমত, ইহা বৃঝ! যাইতেছে । কুলার্ণবাদি তন্ত্র গুরুর প্রতি এইরূপ 
আচরণ বিহিত হুইয়াছে,_ 

“একগ্রামে ক্রোশদূরে চার্ধযোজনকে কিঃ । 
গুরোন্িসন্ধ্যৈকসন্ধোে পঞ্চপর্বনথু দর্শনম্ ॥ 
একযোজনমারভ্য যোজনদ্বাদশাবধি। 

তত্তদযোজনসংখ্যাকৈ£ মানৈঃ স্তাদগুরুদর্শনম্॥ 
অতিদূরে নমেচ্ছিষ্যং তদ্দিশাভিমুখে! গুরুম্। 

রিক্তহন্তো নৈব চিরাৎ পশ্ঠেদেবং গুরুং স্বকম্ ॥ 

 গুরৌ মন্ুযাবুদ্ধিঞ্চ মাস্্ চাক্ষরবুদ্ধিতাম্। 
ন কুরধ্যাদ্যসতর-মূর্ধ্যাদো শিলাবুদ্ধযাদিকং তথ! । 
গুরুং পশ্যেৎ সদ। ভক্তায। সাক্ষাচ্ছিবময়ং বুধঃ। 

শিবে কষ্টে গুরুত্ত্রাতা গুরো রুষ্টে ন কশ্চন। 
খণদানং তথাদানং ৩তধৈব ক্রয়-বিক্রয়ে । 
ন কুর্যযাদ্গুরুভিঃ সার্ধং তদাজ্ঞাং নৈব লঙ্ঘয়েং ॥ 

শিরসা ন বহেদ্ভারং পাছুকাভাবনাপরঃ ৷ 

নাভিমানং গুরোঃ কার্ষ্য লঙ্জাং কুর্যযাৎ কদাচন॥ 

গুরুমিত্র-নুহদ্-দাসী-দাসাদ্যান্ মানয়েৎ সদ । 

ৰাহুনং পাছুকাঞ্চের চামরং ব্যজনং তথা ॥ 



২১৪ কৌলমার্গ-রহন্ত 

তাস্ব লভক্ষণং সেবাতাবং গর্ববগ্রতত্ত্যজেত। 
পাদ প্রক্ষালনৎ দত্তধাবনৎ মল-মৃত্রয়োঃ ॥ 

বিমর্গং ক্ষোরমত্যঙং শয়নং স্ত্রীনিষেবণম্। 
ছুর্বাক্যৎ রোদনং হান্তং প্রপদোদধাটনৎ তথা ॥ 

দূষণং কলছং বাদমধোবাযুং ছরাগ্রছম্। 

অঙ্গভঙ্গং ন কৃুর্যযাদ্বৈ গুরুসম্মুখ ত; কচিৎ ॥ 

গুরোরাসন-বস্ত্রাচ্ছায়াং নোললজ্ৰয়েৎ কচিৎ। 

অধঃস্থে তু গুরাবৃর্ধং ন তিষ্ঠেন্াগ্রগে। ভবে ॥ 

ন বিশেহুখিতে তন্মিন্ স্বা্চ্ছায়াং ন পাতয়েখ। 

গুরুনাম ন গৃহ্ীয়াজ্জপাচ্ছণদ্ধাদ্ুতে কচিৎ |” 
গুরুর সহিত একগ্রামে বাদ করিলে তিন বেল, গুরু এক ক্রোশ দূরে 

অবস্থিত হইলে দিনের মধ্যে এক বেলা, এবং অর্ধযোৌজন দুরে অবস্থিত হইলে 

পঞচপর্বদির্ঘ্য গুরুদর্শন করিবে ধ্্যগুরু এক যোজন, হইতে দ্বাদশ যো্ন 

১ অবস্থিত হইলে যোজনসংখাক মাঙ্ের মধ্যে একবার গুরুদর্শন 

গুরু অতিদূরে অবস্থিতি করিলে তিনি যে দিকে থাকেন, সেই দিকে 

অস্তিতি_ হইয়া! তাহাকে প্রণাম করিবে। অনেক দিন পরে গুরুর দর্শন 

করিলে রিক্তহস্তে দর্শন করিবে না। গুরুতে মনুষ্া-বুদ্ধি, মন্ত্রে অক্ষর"বুদ্ধি এবং 
ন্ত্-র্তি প্রভৃতিতে শিলাবুদ্ধি করিবে নাক । বিদ্বান শিষ্য গুরুকে সর্বদ! 
ভক্তিপূর্ববক সাক্ষাৎ শিবরূপে দর্শন করিবে । শিব রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করিতে 

পারেন, গুরু রুষ্ট হইলে কেহ ত্রাণ করিতে পারে না। গুরুর সহিত খণদান, 

ধণগ্রহথ এবং ক্রয়-বিক্রয় করিবে না । কখনও গুরুর আল্ঞ! লঙ্ঘন করিবে 

ন1!। গুরুপাছকাভাবনাপরায়ণ শিষা কখনও মন্তক দ্বারা ভারবছন করিবে 

* আদিগুর দ্ব়ং আদিনাথ মহাঁকাঁল গুরুশরীরে আবিভূতি হইয়া! দীক্ষা প্রদান করিয়া 

থাকেন, ইহাই তন্ত্রশান্ত্রে অভিমত। এই জন্য গুরুতে মনুষা-বুদ্ধি করিবে না, এবং গুরুর 
সৃতাতে অশৌচ গ্রহণও করিবে না। মন্ত্রের অক্ষরাবলী শরীর এবং তাহাতে অধিষ্ঠত দেবত। 

আত্মা, অধিষ্ঠিত দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়! কেবল অক্ষর-সমষ্টির মন্ত্রত্ব নাই, অতএব মন্ত্রে অক্ষর- 

বুদ্ধি করিবে না। শিলা, ধাতু প্রভৃতির দ্বার! দেবতার যন্ত্র ও মূর্তি প্রস্তই করিয়।, তাহাতে দেবতার 

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলে সেই যন্ত্র ও মূর্তির পুজ্যত্ব হয়ঃ অতএব যন্ত্র ও মূর্তিতে শিলা বুদ্ধি ব! ধাতুবু্ধি 

করিবে ন!। 



প্রগুরাম-বর্জহৃজ ২১৫ 

নাঞ্চ। গুরুর কার্য করিতে কখনও অভিমান অথবা লজ্জা! করিবে ন!। 

সর্বদ! গুরুর মিত্র, সুহৃৎ, দাসী, দাস প্রভৃতিকে সম্মান করিবে । গুরুর সম্মুখে 

বানহুনে আরোহণ, পাছৃক। পরিধান, চামর অথবা ব্যজনের তারা বাতাস গ্রহণ 

তাঙ্ুল ভক্ষণ ও অপরের সেব! গ্রহণ করিবে না। গুরুর সম্মুখে পারগ্রক্ষালন, 

দত্তধাবন। মল-মূত্র পরিত্যাগ, ক্ষৌরকর্ম, তৈলাভ্যক্ঈ, শয়ন, ভ্ত্রী-সেবা, 
কাহারও প্রতি ছর্ববাক্য প্রয়োগ, রোদন, হান্ত, পদাগ্রপ্রদর্শনপুর্বক উপবেশন, 

কাহারও প্রতি নিন্দাবাক্য প্রয়োগ, কাহারও সহিত কলহ বা তর্ক, অধোবাযু- 

নিঃসারণ, হুরাগ্রহ অর্থাৎ যাহ! পাইবার ব। করিবার সম্ভাবন। নাই, তাহ। পাইবার 

বা করিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ, অঙ্তভঙ্গ অর্থাৎ শরীর মোচড়ান, এই সফল 
কখনও করিবে না। গুরুর আসন, বস্ত্র ও শরীরের ছায়।! কখনও লঙ্ঘন 

করিবে না। গুরু অধোদেশে অবস্থান করিলে নিজে উচ্চস্থানে অবস্থান 

করিবে না। গুরুর অগ্রগামী হইবে না। গুরু উত্থিত হইলে স্বয়ং উপবিষ্ট 
হইয়। থাকিবে না। গুরুর শরীরে নিজেরকনীরচ্ছূয়! পাঁতিত 'টুরিবে ন1। 
জপ ও শ্রান্ধকাল ব্যতীত গুরুর নাম গ্রহণ করিবে ন৷ রর | 

এই সকল বচনের দ্বারা গুরুর প্রতি যেবগ্র আচরণ বিহিত। 
গুরুপুত্র এবং গুরুপত্বীর প্রতিও সেইরূপ আচরণ করিবে। “গুরুপুত্র-কলন্ত্রা দু" 

এই স্থলে “আদি” পদের দ্বারা গুরুর মান্ত অর্থাৎ গুরুর গুরু, গুরুর পিশামাত৷ 

প্রভৃতি এবং নিজের জোষ্ঠ সাধকগণ গৃহীত হুইয়াছে। অধোলিখিত তস্রাস্তরবচন 

ইছার সাধক । 

“গুরুপতী-ুত-জ্যেষ্ঠান্ গুরুবৎ পুজয়েৎ সদ11” 

গুরুপত্বী, গুরুপুত্র ও নিজের জ্ঞোষ্ঠদিগকে গুরুর মত পূজা করিবে। 
স্বজ্োষ্ঠগণের সম্মানারহত। কুলার্ণবতস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। বথা,-- 

* সস্তকে সহঅ্দল কমলের অধোদেশে দ্বাদশদল পদ্মমধ্যে গুরুপাছুক! অবস্থিত ঝাছেন। 

যে সাধক এই গুরুপাছুকার ভাবনা! করেন, তিনি তাহার উপরে ভার হি পাত্নে না। 

[ গুরুপাদুকাপঞ্কন্তোত্র ও তাহার টাক ভ্রষ্টব্য। ] 

1 কুলগুরুর নাম উল্লেখ করিয়! গুরুমন্ত্র পের বিধান আছে। কৌলশান্ত্রে কৌলশান্।নুগত 
পদ্ধতি অনুসারে শিব্যকর্তৃক কুলগুরুর শ্রান্ধের কর্তব্যতাঁও বিহিত হইয়াছে। এই ছুই সময়ে 

গুরুর নাম গ্রহণ করিবে। 



১২, কৌলমার্গ-রহন্ড 

“পৃজামধ্যে গুরৌ জোোষ্ঠে পুজ্যে বাপি সমাগতে। 
নত্বা ব্য়াৎস্থিতঃ শেষমাচরেত তদসুজ্য়!। 

| আসীন; গ্রহ্বভাবেন শ্রেষ্ঠতাবমদর্শয়ন্ ॥৮ 

পুজাকালে পুজা সমাণ্ড হইবার পূর্বে গুরু অথৰ1 পৃজনীয় জোষ্ঠ সমাগত 
হইলে তীহাকে প্রণা ও কুশলবার্ত। জিজ্ঞাস! করিয়া, তাহার অনুজ্ঞা গ্রহণ 

করতঃ শ্রেষ্ঠভাব প্রদর্শন না করিয়া, নভ্রভাবে উপবেশন করত পুজার অবশিষ্ট 
কার্য সমাপন করিবে। 

জ্যেষ্ঠের লক্ষণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে । কথিত সকলের প্রতি এই প্রকার 

আচরণ করিবে । তাহার মধ্যে একমাত্র গুরু ভিন্ন অন্ভের সম্বন্ধে এক যোজনাদি 

দুরে থাকিলেও দর্শন, স্বীয় মন্তকে ধ্যান* প্রভৃতি কোন কোন আচরণ 

পরিত্যাগ করিবে। যুবতী গুরুপত্বীর পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম  নিষিদ্ধ। 
বথা১-.. 

॥ “গুরুপত্ধী চ সা নাতিবানত হি পাদয়োঃ।” 
১ এইখানেই সমাপ্ত কর! গেল, আর বিস্তৃতিতে প্রয়োজন নাই ।১০:৬০ 

₹ আদিমন্ত স্বয়ং সেবনমাগমদৃষ্ট্া দোষদং ত্যাজ্যম্।১০।৬১ 
ক অর্থাৎ প্রথম মকার মগ স্বয়ং সেবন করিবে, কিন্তু দোষপ্রদ মস্ত 

পরিত্যাগ করিবে। 

তাৎপর্য । “শিষ্টেঃ সাদ্ধীং» ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা মদ্যসেবন পূর্বেই 

বিছ্ত হইয়াছিল, এখন এই স্যত্রে তাহার অন্থবাদ করিয়। ত্যাজ্যাংশের নিরূপণ 

কর। হইতেছে । আগম শবের অর্থ তন্ত্র, তঙ্ত্রে যাহা দোষপ্রদ বলিয়। উক্ত 

হইয়াছে, তাহ! পরিত্যাজ্য ৷ পুর্বে যজ্ঞাঙ্গরূপে মস্তসেরন তস্ত্রে প্রতিগাদিত 

হইয়াছে, তথাপি দোষদ মস্ত ত্যাজ্য। যেমন সাধক স্বয়ং নিজের অধিকার 

বিচার না করিয়াই কেবল “আগলান্তং পিবেদ্দ্রব্যম্ঠ' এই বচনবলে বুথ! 

মন্তপান করিয়া দোষযুক্ত মগ্তপানে গতিতই হয়, তাহার শ্রেয়োলাভ হয় ন]। 

অতএব কৌলোপনিষস্তা্যে “যাবন্ন চলতে দৃষ্টি” “মাগলাস্তং পিবেছ্দ্রব্যম্, 

ইত্যাদি তন্ত্রবাক্যের সিদ্ধিমাত্রপরত্ব বাবস্থাপিত হইয়াছে । এই বিষয় আমি 
[রামেশ্বর) পূর্বে বিস্তৃতরূপে নিরূপণ করিয়াছি ।১*।৬১ 

সাপ পপ পা আআ পা পপ জপ পা 

* স্বীয় নম্তকে ঘাদশদল পদ্ষে গুরুর ধ্যান তক্ত্রে বিহিত জাছে। 
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সাননদস্য রুচিরম্তামোদিনো লঘুনে। বাক্ষত্যয 

গৌড়স্ত পিষ্প্রকতিন অন্ধসো বাহ্ধলম্য 
কৌন্ুমস্ত বা যথাদেশসিদ্ধস্য বা তন্ত পরিগ্রহঃ।১০।৬২ 

সানন্দ, রুচির, আমোদী, লঘু, এমন বার” গৌড়, পিষ্ট প্রকৃতি, অন্ধঃ, 
বাকল, অথবা! কৌন্ুম মস্ত গ্রহণ করিবে। অথবা যে দেশে যেরূপ মস্ত প্রসিদ্ধ, 
তাহাই গ্রহণ করিবে। 

তাৎপধ্য। ভগবান্ পরশুরাম প্রসঙ্গক্রমে এখন এই স্ত্ের দ্বারা কীদৃশ 
এবং কি উপাদানে প্রস্তত সগ্ত গ্রাহ্, তাহার নিরূপণ করিতেছেন। এই 
স্থলে “তহ্য* এই প্তদ্” শবের দ্বারা পুর্ববস্থত্রোক্ত “আদি-ম” অর্থাৎ মস্ত পরি- 
গৃহীত হইয়াছে । ““তন্ত” এই পদের দ্বারা উপস্থাপিত মস্ভের একাদশটি বিশেষণ 
এই সুত্রে প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে গ্রথম চারিটি বিশেষণ গুণবাচক, অবশিষ্ট 
বিশেষণগুলি প্রর্কতিবাচক। 

(১) সানন্দস্ত--যাহা সেবনে আনন্দের স্উদয় প্ুইতে পারে ব্য 

আনন্দ-সাহিত্যং জনক্তাসম্বদ্ধেন আনন্দবিশিষ্টত্বম্ আনন্দাবির্ভীবস 

যাবৎ।” 

(২) রুচিরন্ত-রুচির শবের অর্থ মনোজ্ঞ অর্থাৎ তৃপ্তিজনক, যাহার দর্শন- 
মাত্রেই মন প্রসন্ন হয়। 

0৩) আমোদিনঃ--আমোদ শবের অর্থ সুগন্ধ । আমোদী-_নুগন্ধযুজ। 

(8) লঘুনঃ-_ষে দ্রব্য সেবনে শরীরম্থ ধাতুর বৈষম্য হয় না, তাহার নাম 
লঘু । 

(৫) বাক্ষস্ত__তাল, খর্জর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন মগ্তের নাম বাক্ষণ। 

(৬) গৌড়ম্ত-_গুড় হইতে উৎপন্ন মন্তের নাম গোঁড় । 

(৭) পিষ্টগ্রক্কতিনঃ--পিষ্টক হইতে উৎপন্ন মদত । 

(৮) অন্ধসঃ--অন্ধস্ শবের অর্থ অল্প) “ভিন্ন! স্ত্রী ভক্তমন্ধোহরম্' 

ইত্যমরঃ | অন্ন হইতে উৎপন্ন মন্তের নাম অন্ধস্। 

(৯) বাকলম্য--বৃক্ষবন্ধল হইতে উৎপন্ন মন্থের নাম বাকল। 

(১*) কৌন্ুুমন্ত-মধুক [মৌয়া] প্রভৃতি বৃক্ষের ফুল হইতে উৎপর মন্তের 

নাম কৌন্ুম। 
৪ 
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(১১) যথাদেশসিদ্ধম্ত--যে দেশে যে জ্রব্যের দ্বার! মন্তপ্রস্তত প্রসিদ্ধ আছে, 

সেই দেশে সেই দ্রব্য হইতে উৎপন্ন মস্তই গ্রাহথ। 
উপরুক্ত বৃক্ষ, গুড়, পিষ্টক, অন্ন, বৃক্ষবন্ধণ, পুষ্প, এই ছয়টি দ্রব্য ভিন্ন অন্ত 

বন্ত হইতেও যে সন্ত প্রত্তত হয়, ইহা “যথাদেশনিদ্বন্ত” এই বিশেষণের দ্বারা 
প্রদর্শিত হইয়াছে । অন্ত দ্রব্য হইতে প্রস্তত মদ্ভের উল্লেখ যোগিনীতন্ত্রে দেখিতে 

পাওয়া যায়। যথা,-- 

“ভ্রাক্ষোস্তব! চ খার্জ রী মাধবী গৌড়ী তথার্নজা। 
মধুপুষ্পভবা বার্মা খ্যাত সগ্ুপ্রকারতঃ। 
যথোতরং হ্বাসগুণমাস্তমাগ্াৎ তথোত্তমম্ ॥” 

(১) ভ্বাক্ষোস্তবা-দ্রাক্ষা অর্থাৎ আহ্কুর ও কিসমিস হইতে উৎপন্ন। 

(২) খার্জরী-খেজুর গানের রদ হইতে উৎপন্ন । (৩) মাধবী_মধু হইতে 
উৎপর। (৪) গৌঁড়ী--গুড় হইতে উৎপন্ন । (৫) অন্নজা-_অন্ন হইতে উৎপনন। 

(৬) মধুগুপভবা--মৌয়াফুল হইতে উৎপন্ন । (৭) বা্গী-_বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন। 

প্রকার স্ুরক্টিপ্রসিত্।ী ইহার মধ্যে পূর্ববপূর্বব গুলি উত্তম . এবং পর 
মে অল্পগুণবিশিষ্ট | * 

7চ স্ত্রের লেখার ভগ্গীতে স্ুত্রোক্ত সাত প্রকার মস্ভের তুল্য বিকল্প 

বলিয়াই বোধ হয়, তথাপি লিখিতযোগিনীতন্ত্রবচনানুদারে ক্রম ধরিয়। পূর্ব 

পর্ব দ্রব্যের অভাবে পর পর দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ব্যবস্থ। | যেহেতু 

 যোগিনীতস্ত্রো্ত সীতপ্রকার স্থরার মধ্যে খার্জ,রী ও বাক্ষাঁ হুত্রোক্ত বাক্ষ গদ্যের অস্তভৃতি। 
গৌড়ী__গৌড়, অন্লজ! _-অন্ধ:, এবং মধুপুপো স্তবা কৌহ্ম মচ্যের অন্তর্গত । দ্রাক্ষোন্তব! ও মাধবী 

হুর! “যথাদেশসিক্বন্ত'” এই বিশেষণের দ্বার গৃহীত হইয়াছে । গৃহীতব্য প্রত্যেক মণ্ভেই আনন্দ- 

জনকত্ব, তৃপ্তিজনকত্ব, সবগন্ধ এবং লঘুত্ব, এই চারিটি গুণ থাক! আবগ্তক ; অন্তথ! দৌবযুক্ত হইবে, 
দৌবযুক্ত মদ পরিত্যাজ্য, ইহ। পূর্ববন্থত্রে উক্ত হইয়াছে । যোগিনীতস্ত্রের বচন অনুসারে দ্রাক্ষাফল 

হইতে উৎপন্ন রাই সর্বোত্তম, ইহার প্রাপ্তি হইলে অন্ স্থরা গ্রহণ করিবে না। ইহার অভাবে 

খেজুরগাছ হইতে উৎপন্ন স্থর গ্রহণ করিবে, তাহার অভাবে মা্ধী, তাহার অভাবে গৌড়ী, তাহার 
অভাবে নপগ, তাহার অভাবে মধুপুষ্পভব! এবং তদভাবে বা্ষা সুর! গ্রাহা। বার্মা সুর সকলের 
নিকৃষ্ট। খার্জরী হুর! বৃক্ষোস্তব! হইলেও মাধ্বীপ্রসৃতি পাঁচ প্রকার হুর অপেক্ষা উত্তম, কেবল 

্রাক্ষোস্তব! হইতে নিকৃষ্ট ; এই জগত “বান্া পদের দ্বারা ইহার প্রাপ্তি হইলেও পৃথক্ নির্দেশ 
কর! হইয়াছে। খেজুরগাছ ভিন্ন তাল প্রতি অন্ত গাছ হইতে উৎপন্ন স্বরাই এই স্থলে বাক্গাপদের 

দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। 
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উত্তম দ্রব্যের সঞ্তাবে নিকট ভ্রবা গ্রহণ অন্ঠাধা। এই বিষয় পূর্বে কথিত 
হইয়াছে। | 

স্থত্রে উক্ত না হইলেও এই স্থলে প্রসঙগক্রমে তস্রাস্তরে উক্ত মন্তের প্রতিনিধি 

অর্থাৎ অন্গকল্প গ্রদর্শিত হইতেছে। পরমানন্দতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,__ 
“অথান্ুবল্লাঃ প্রোচ্যস্তে শৃণু দেবি সমাহিত1। 

হেতুদ্রব্যং 'দ্বতীয়ঞ্চ তৃতীয়ঞ্াষটগন্ধকম্ ॥ 
সমানং বটকং কৃত্ব। সংশোষা স্থাপয়েচ্ছিবে। 

অনুদ্দবষ্যে।দকে তত, যোজয়েদর্থ।পাত্রকে ॥ 

নারিকেলোদকং কাস্তে তারে ক্ষীরস্ত তক্রকমূ। - 
গুড়মিশ্রং জলং বাপি জলং চন্দনমিশ্রিত ম্॥ 

মুখ্যালাভে চানু কল্পঃ, 

হে দেবি! এখন অনুকল্প কথিত হইতেছে, পমাহিত হুইয়! শ্রবণ কর। 

হেতুদ্রব্য অর্থাৎ মদ, দ্বিতীয় মকার অর্থাৎ মাধটততীয় মকার অর্থাৎ ্রংস্ত, এবং 

অষ্ট গন্ধ, এই দ্রব্যগুলি সমানভাবে গ্রহণ করিয়! বিটিক। প্রস্ততুাং 
করিয়! রাধিক্না দিবে। পরে পুজার সময়ে ইহা জলের দ্বারা বং রি 

অর্থ/পাত্রে প্রদান করিবে। ইহা মন্তের প্রথম অন্থুকল্প। দ্িতীয়-_কাঞ্রচা 
নারিকেলজল। তৃতীয়--তাত্রপাত্রে হুপ্ধ। চতুর্থ-_গুড়মিশ্রিত তক্র অর্থাৎ 

ঘোল। গঞ্চম--গুড়মিশ্রিত জল| যষ্ট-_চন্দনমিশ্রিত জল | মুখ্য মন্ভের 
অভাবে যথাক্রমে এই সকল দ্রব্য অনুকল্পরূপে গ্রহণ করিবে ।1 

* শীত, বৈষব, শৈব-ভেদে গন্ধাষ্টক আ্িবিধ। তন্মধ্যে চন্দন, অগ্ুযু, কপুর, চৌর 
[ চোরনামক গন্ধদ্রবা ], কুস্কুম [জাফরান] গৌরোচনাঃ জটামাংসী। কগি [সিহলক, 
শিলারস ], এই মিলিত আটটি দ্রব্য শী গন্ধাষ্ টক । যথা শারদাতিলকে [ ৪1৭৯ ]._ 

/পান্ধাষ্টকং তৎ ভ্রিবিধং শক্তি-বিষু-শিবাত্বকম্। 
চন্দনাগুরু-কপু র-চৌর-কুঙ্কুম-রোচনাঃ। 
জটমাংসী কপিযুত! শক গরন্ধাষ্টকং বিছবঃ |” 

এই স্থলে শাক্ত গন্ধাষ্টকই গ্রহণ করিতে হইবে । 

+ পূর্ণানন্নগিরি, ব্রঙ্গানন্দগিরি। জগদানন্দ মিশ্র, সর্ববানন্দ, গৌড়ীয় শন্করাচার্যা, শ্রীকৃষ 
বিদ্কাবাগীশ, কৃষ্ধানন্দ আগসবাগীশ প্রভৃতি বঙ্গীয় নিবদ্ধকারগণ ম্ব ন্ব নিবন্ধে নানা তন্ত্র হইতে 
প্রমাণ উদ্ধত করিয়। মদ্ঘের বহুপ্রকার অনুকল্পের উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। ব্রাঙ্গণ কত্রিয়াদির 
সন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অনুকল্পেরও বিধান করিয়াছ্েন। গ্রন্থবিস্তৃতিতয়ে তাহ! উদ্ধত হুইল না। 

অনুসদ্ধিৎনুগণ সেই সকল নিবন্ধ দেখিতে পারেন। 



২২০ কৌলমার্থ-রহস্য 

“গুড়োদকৎ তথ] তক্রম্”* এই ত্রিপুরার্ণববচন এবং *গুড়মিশ্রেণ তক্রেণ” 
এই কুলার্ণববচন অন্গদারে “তক্রকম্” ও “জলম্” এই ছুই পদের মধ্যবর্তী 
“গুড়মিশ্রম্” এই বিশেষণ দেহলীদীপকন্তায়ে * “তক্রকম্” ও "জলম্” এই 
উভয় পদের সহিতই অন্থিত হইবে] ১০1৬২ 

তদনম্তরং মধ্যময়োরম্বয়মন্ত্ববিমোচনম্। উপাদিমে 

নায়ং নিয়মঃ। মধ্যমে তু সংজ্ঞপনে তত্রায়ং মন্ত্র-_ 

উদ্ধুধ্যস্ব পশে! ত্বং হি নাশিবস্্ং শিবো! হাসি । 
শিবোতকৃত্তমিদং পিগুং মত্তত্বং শিবতাং ব্রজ ॥ ইতি ।১০।৬৩ 

মন্তগ্রহণের পরে মধ্যম মকারদ্বয় অর্থাৎ মাংস ও মস্ত গ্রহণসময়ে সাধক 

স্বয়ং পঞ্ডর ও মৎস্তের প্রাণ বিয়োগ করিবে না। উপাদিম অর্থাৎ মাংস বিষয়ে 

এই নিপ্নম নাই, অর্থাৎ মাংসগ্রহণে শ্বয়ং পণুহনন করিতে পারে। মধ্যম অর্থাৎ 
মাংসবিষয়ে স্বয়ং পণ্ডর প্রাণ বিয়োগ করিতে হইলে এই মন্ত্র পাঠ করিতে 

,যথা,_হে গুগা ! ড় উদ্ধদ্ধ হও, [ উদ্ধদ্ধ হইয়া অবগত হও যে] 

থা শিব ভিন্ন আর কেহ নও, তুমি শিবরূপে অবস্থিত আছ। 
%॥ তোমার পিগ অর্থাৎ শরীর ছিন্ন হইতেছে। তুমি মামা হইতে 

শিবত্ব প্রাপ্ত হও। 

তাৎপর্য্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মকারের প্রকৃতিভূত পঞ্ুর প্রাণ বিয়োগ স্বয়ং 
করিবে না,অন্তের দ্বার! করাইবে, ইহাই “অন্বয়ম্ অস্থবিমোচনম্* ইহার ফলিত 

অর্থ। অন্ত হননকর্তীর অভাব হইলে কি করিবে? এই আকাঙ্ষা পরিপূরণের 
জন্ত বলিতেছেন,--“উপাদিমে নায়ং নিয়ম£* অন্য হননকর্তার অভাব হইলে 
মাংসগ্রহণকাঁলে এই নিয়ম নাই অর্থাৎ তখন স্বয়ংই পণুহনন করিবে । অন্তের 

অভাবে স্বয়ং পণ্ুর হনন করিতে হইলে “উদ্ুধ্য্ব” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া 

পরে হনন করিবে। 

* চৌকাঠের চারি দিকে চারিটি কাষ্ঠফলক থাঁকে। গৃহদ্বারস্থ চৌকাঠের উর্ধস্থিত কাষ্ট- 
ফলকের নাম উর্দোডুম্বর, পার্শবয়স্থ কাঠফলকথয়ের নাম শাখা, এবং নিয়স্থ মৃত্তিকাসংলগ্ন কাঠ- 

ফলকের নাম দেহলী ৷ দেহলীতে প্রদীপ স্থাপন করিলে গৃহ এবং বাহির, উভয়ই আলোকিত 
হয়) এইরূপ এই স্থলেও পদদ্য়ের মধ্াবর্তা “গুড়মিশ্রম্” এই বিশেষ্ণটি “তত্রম্” এবং “জলম্" 

এই উভয় পদের সহিত অদ্থিত হইয়াছে। ইহার নাম দেহলীদীপক স্ভায়। 



পরগুরাম-কঙ্পসস্থুত্র ২২১ 

কিরূপ পশুর মাংস-ও কিরূপ মৎস্ত গ্রহণ করিবে? এই আকাঙ্া পুরণের 

জন্ত সুত্রে কিছু উক্ত হয় নাই। এই জন্ত তন্ত্রাস্তর হইতে সংগ্রহ করিয়। তাহা লিখিত 
হইতেছে। প্রথমতঃ মাংসগ্রকৃতি পগু-নিণীত হইতেছে । যথা যোগিনীতন্ত্রে,_ 

“দ্বিতীয়ভেদং বক্ষ্যামি দ্বিবিধং তচ্জু প্রিয়ে। 
ভূচরং খেচরখৈ&ব পুনস্তদৃদ্িবিধং স্মৃতম্ ॥ 
গ্রামজং বনজঙ্চাপি গ্রামজং ছাগ-মেষকৌ।। 
বরাহঃ শল্যকো। রোজে! রুরুহ্রিণ এব চ॥ 

খড়ী গোধ! চ শশকঃ দশধা ভূচরাঃ স্বৃতাঃ | 
রোগিণঃ কালবিহতাঃ পরিত্যাজদ। মহেশ্বরি ॥ 

কোমলাঃ পুষ্টসর্বাঙ্গা ভবেয়ুশ্চোত্তমোত্তমাঃ । 

গ্রাম্যারণে) কুন্কুটো চ ময়রস্তিত্তিরিস্তথ! ॥ 
চক্রবাঁকঃ সারসশ্চ রাজহৎসম্তঘৈব চ। 

জলকুকুট-হংসৌ চ চটকে! দশ সটন:। 
হে প্রিয়ে ! দ্বিতীয় মকার অর্থাৎ মাংসের প্রকৃতিতৃতস্তর ভেদ 

শ্রবণ কর। পগুদ্বিবিধ-_ভূচর ও খেচর। আবার গ্রামজ ও বনজভেদেনর 
পণ্ড দ্বিবিধ। ছাগ ও মেব, এই ছুইটি পশত গ্রামজ। বরাহ, শঙ্যক [শা 
রোজ [ হরিণবিশেষ ], রুরু [ হরিণবিশেষ ], হরিণ, খড্গী [গণ্ডার], গোধা 

[গুইসাপ], শশক, এই আটটি পণ্ড বনঞ্জ। গ্রামজ দ্রইটি ও বনজ আটটি, এই 
দশটি পণ্ড ভূচর। রোগী ও কালবিহত* পশুর মাংস গ্রহণ করিবে না। যে 

পশ্তর মাংস কোমল এবং যাহার সর্বাঙ্গ পুষ্ট, এমন পশুর মাংসই অতিশয় উত্তম। 
গ্রাম্যকুকুট, আরণ্যকুকুট, মধুর, তিত্তিরি, চক্রবাক, সারস, রাজহৎস, জলকু্ধুট ও 

হংস, এই দশটি থেচর। 
উক্ত ভূচর দশটি ও থেচর দশটি, এই কুড়িটি পণ্ডর মাংসের মধ্যে যাহার 

সম্ভব হয়, তাহাই গ্রহণ করিবে! . 
মাংসের পাকসংস্কার ত্রিপুরার্ণবে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, 

“মধুরায়ন-হিু-বীজ-মরীচাজ্যন্থপাঁচিতম্। 
স্থগন্ধং মৃহ পৰঞ্চ স্থস্বাহু চ মনোহরম্ ॥+ 

* “কাঁলবিহতা১* ইহার তীৎপধ্য এই--রোগাদির দ্বীর। মৃত পশুর মাংস গ্রহণ করিবে ন।।' 

জীবিত পশু আনিয়! বধ করত তাহার মাংস গ্রহণ করিবে। 



২২২ কৌলমার্গ-রহুচ্ 

মাংসকে মধুবরস, অল্নরস, হি্গু, 'বীঁজ [পদ্মবীজ বা! পুফরমূল?], মরীচ 

ও ্বৃত, এই সকল দ্রব্যের দ্বারা ছুন্দররূপে পাক করিয়া কোমল, স্থগন্ধ, স্থস্বাহু 

ও মনোহর করিতে হইবে। 

এই সকল পণ্ডর অভাব হইলে মাংস ও মৎস্তের প্রতিনিধি ডামরতন্ত্রে উক্ত 

হইয়াছে। যথ!১_- 

“মাংসানুকল্পে।হপৃপঃ স্যান্মৎশ্যস্ত তু কদল্যপি।” 

মাংসের অনুকল্প -অপৃপ অর্থাৎ পিষ্টক, এবং মতন্তের অনুকল্পা কদলীফল। 

এখন তৃতীয় অর্থাৎ মৎস্তের ভেদ কথিত হইতেছে । যথ! যোগিনীতস্ত্রে,- 
“মতস্তঃ কৃর্ধশ্চ দেবেশি তৃতীয়ং দ্বিবিধং স্থৃতম্।” 

তৃতীয় মকার মস্ত ও কুন এই ছুই প্রকার। মতস্তের পাকসংস্কার 
ত্রিপুরার্ণবে এইরূপ উক্ত হুইয়াছে,-_ 

“অল্পকণ্টকসংযুক্তং স্ুপককং স্বাছসংযুতম্। 

লিকুচদ্ীদদসংযুং ( বিধিনা সংস্কৃতং তথ! ॥* 

কব কাটাগুলি ফেলিয়! দিয়া, অল্প কাট! রাখিয়া, তাহাতে ন্বাগ্রব্য 
টন [চুক্র অর্থাৎ টুক! পালং] প্রভৃতির সংযোগে পাকশাস্ত্রের বিধি 

অনুসারে স্ন্দররূপে পাক করিলে মত্ন্ত সংস্কৃত হইবে। এইরূশ সংস্কৃত মহন্ত 

গ্রহথ করিবে । 

মতন্তের অনুকল্প রহস্থার্ণবে উক্ত হইয়াছে । যথা,__ 

“সংবিৎসংযুক্ত-চণক পিষ্টপ্গং বটকৎ শিবে। 

মীনাকৃতিকতং বাঁপি মূলকং বাপি ব! শিবে ॥” 

সংবিৎ [সিদ্ধি বা ভাঙ্গ] এবং চণক [বুট বা ছোলা], এই ছুই দ্রব্য একক্র 
বাটিয়া, তাহার দ্বারা মংস্যাকার বটক [বড়া] প্রস্তুত করিবে, ইহা! মতস্যের 

অন্ুকল্প। অথবা মৎস্তের অনুকল্পরূপে মূল! গ্রহণ করিবে। তস্্রাস্তরে উক্ত 

হইয়াছে, 

“অলাভে তু তৃতীয়ন্ত দ্বিতীয়ে ত্র্যত্বকৎ জপেৎ।” 
মতন্তের অভাব হইলে মাংস স্পর্শ করিয়া, ''ত্রান্বকং যজামহে* ইত্যাদি 

ভ্রান্বক-মন্ত্র জপ করিরা, তাহার দ্বারাই মংস্তের কার্য সম্পাদন করিবে। 

চতুর্থ মকার অর্থাৎ মুদ্রার বিষয় যোগিনীতস্তে উক্ত হইয়াছে,-_ 
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“চণকোখ। মাষজ! বা মুদ্রাঃ স্াঘ্বতপাচিতাঃ । 

তৈলপক! অপি শিবে মধুরাশ্চ স্ুসংস্কৃতাঃ ॥ 
লবণাস্ৈঃ সংস্কৃত বা গোধূমৈস্তগুলাদিভিঃ। 
নির্মতা রুচিরাকারাঃ ম্বাদুযুক্ত! মহেশ্বরি ॥” 

হে শিবে! ঘ্বৃত অথবা তৈলের দ্বার! পাক কর! ছোল! অথব! মাষ হইতে 

উৎপন্ন মধুর স্মুসংস্কৃত মুদ্রা গ্রহণ করিবে, অথবা লবণ প্রভৃতির দ্বার সংস্কৃত 

গোধুম ও তুল প্রভৃতির দ্বার! নির্শিত মনোহর স্থাহদ্রবাযুক্ত মু! গ্রহণ করিবে। 

মাংস, মত্ত ও মুদ্রা পধুুষিত হুইলে বজ্জন করিবে, ইহা! ত্রিপুরার্দবে উক্ত 

হইয়াছে । বথা,--- 

“এতৎ পধু্ধিতধ সর্বমনহং পু্গনাদিষু। 
তৎপুজর! প্রকুপ্যন্তি যোগিন্তস্তৃতিভীষণাঃ ॥” 

এই সকল দ্রব্য পযুযষিত হইলে পুজাদির অযোগ্য হয়। পধুণধিত দ্রব্যের 
দ্বারা পৃজ! করিলে অতিভীষণ যোগিনীগণ কুদস । 

তম্তরাস্তরে পযু'যষিত মদ্ভও পৃঙ্জার অযোগ্য বলিয়া! উক্ত হইয়াছে 

“প্রথমান্দি চতুর্থান্তং যামাৎ পযুণধিতং ভবেৎ। 

প্রথমা চতুর্থান্তৎ সর্বং ত্যাজ্যং সুসাধকৈঃ |” 

মস্ত, মাংস, মত্ন্ত ও মুদ্রা, এই চারি ভ্রব্য প্রস্তুতের এক প্রহর পরেই পধুর্ণষিত 
হয়। সাধকগণ পর্ু'্যষিত দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন । 

সষ্টব হইলেই পধু্ধিত দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে, অন্তথা ক্রয়ক্রীত মস্তও 

গ্রহণ করিবে । তন্ত্রসারধূত নীলতন্ত্রবচনের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া ক্রয়ক্রীত 

মন্তের পধু/ধিতত্ব দোষ সম্ভব হয় না। দোষছষ্ট দ্রব্য সর্বদাই পরিত্যাজ্য। 
তশ্ত্রে এই সকল দোষ গ্রতিপাদিত হইয়াছে,__ 

“তথ! বিকৃতিমাপন্নং মার্জারাস্তৈরপাহতম্। 

কেশাশ্র-নথ-নিষ্ঠীবদূষিতং চ পরিত্যজেৎ ॥” 

যে দ্রব্য বিকৃতি অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থ! পরিত্যাগ করিয়। অন্ত অবস্থা প্রাপ্ত 

হইয়াছে, যে ভ্রবা বিড়াল প্রভৃতি মুখ দিয়া ন& করিয়াছে, যে ভ্রবো চুপ, দাড়ি, 
নথ ও থুথু মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা দোষহষ্ট, এইপ্রকার দোষহষ্ট ভ্রব্য পরিত্যাগ 
কারবে। 



২২৪ কৌলমার্গ-রহন্ত 

মণ্ডলের বাহিরে পঞ্চমকার গ্রহণ করিবে না, ইহা পুর্বে উক্ত হইয়াছে । 
কোন কোন অস্ত্রে তাহার অপবাদ অর্থাৎ অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায় । যথা,-_ 

“দেব্যৈ নিবেদিতং সর্ব প্রথমাদিকমন্্রিজে। 

যেন কেনাপি সংশস্পৃষ্টং সমানীতং সুসংস্কৃতম্ ॥ 
উদ্বাসনাস্তরং বাপি মগুলাদ্বাহাতোহপি বা। 

আদরেণ সমাঁদেয়ং সর্ব্বঃ পর্ববতগোত্রজে ॥ 

উপবাসপরৈশ্চাপি স্বীকর্তব্যং স্ুভক্তিতঃ। 

ভোজনাদৌ তথ! সর্বঃ শ্বীকর্তব্যং প্রসাদকম্॥ 

নিবেদিতং ষৎ প্রথমৎ সর্বেরাপোশনাস্ততঃ | 

চুলুকেন সমাদেয়ং মুল ন্বাহাস্তমুচ্চরেৎ ॥ 

এতৎ সর্ববং তদমৃতং করোতি শৃণু শঙ্করি ।” 

হে অগ্রিজে! দেবীর উদ্দেশ্তে নিবেদিত দেবীর প্রসাদ ম্ুসংস্কত মস্তাদি 

কুলপ্রব্যসজল যে কেহ স্পর্শ কটা আনয়ন করুক, তাহ! দেবীবিসজ্ঞনের পরেই 
বা মগুলেরবাহিরেই হউক, আদরপূর্বক সকলেই গ্রহণ করিবে। 

্উনীবা সদিনেও তাহা ভ্তিপূর্বক গ্রহণ করিবে। সকল সাধকই 
1ঃভোজনকালে আপোশনের পরে ভোজ্য্রব্য ভোজনের পূর্বে দেবী 

উদ্দবেস্তে পৃজাকালে নিবেদিত তাহার প্রসাদ প্রথম অর্থাৎ মস্ত চুলুকে করিয়। 

স্বাহীস্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত পান করিবে*। দেবীর প্রসাদ মদ্ত এইরূপে 
গীত হইলে তাহ! সকল ভুক্ত বস্তকে অমৃত করিয়া থাকে । 

পঞ্চ মকারের মধ্যে যাহার অন্ুকল্ গ্রহণ করিবে, তাহা'র পরবর্তী মকারের 

মুখ্যদ্রব্য লাভ হইলেও তাহা! গ্রহণ করিবে না, তাহারও অনুকল্প গ্রহণ করিবে। 

যেমন দ্বিতীয় মকার মাংসের অভাবে তাহার অন্ুকল্প গ্রহণ করিলে তৃতীয় মকার 

মুখ্য মতন্তের লাভ হইলেও তাহা গ্রহণ করিবে না, ইহারও অন্ুকল্ল গ্রহণ 

করিবে। অন্ত মকার সম্বন্ধেও এইরূপ। পরমানন্দতস্ত্রে ইহা উক্ত হুইয়াছে। 

যথাঃস” 

সপ পপ আশ 
পাপী চাপ পাস্তা পপ স্পিন ৯ সারি উদ সপ 

ক হবিঃশেষ সদ্য কুগুিনীমুখে আছতি প্রদান করিতে হয়, ইহ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। 

নিজের দেহমধ্যে মুলাঁধারে ইঞ্টদেবতারূপিণী কুগুলিনী অবস্থিত আছেন। নিজের মুখে আহুতি 

প্রদান করিলেই কুগুলিনীমুখে আহতি প্রদান কর! হয়। হোমে স্বাহান্ত মন্ত্রপাঠের বিধান 

আছে। এই জঙ্য এই স্থলে স্বাহাস্ত মন্্রপাঠপূর্ব্বক চুলুকের ছার! মদ্তপান বিহিত হইক্পাছে। 
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পপুর্ববান্ুকল্পে তু পরং মুখ্যং নৈব তু যোজয়েৎ।” 
পঞ্চম মকার অর্ধাৎ মৈথুন তিন প্রকার। তাহার মধ্যে প্রথম দুততীযাগ। 
দৃভীষাঁগে সদাশিব এবং তত্তুল্য পুরুষই অধিকারী, সাধারণ মানবের ইহাতে 
অধিকার নাই। পরমানন্দতত্ত্রে ইহ! উক্ত হইয়াছে। যথা,__ রঃ 

“অদ্বৈতজ্ঞাননিঠে। যে ষোহসৌ সংসারপারগঃ | 

স এব বজনে দৃত্যা অধিকারী তু নাপরঃ ॥% 

যে সাধক অধবৈতজ্ঞাননিষ্ঠ এবং যিনি সংসারসমুদ্রের পরপারে গমন করিয়াছেন, 
তিনিই দূতীযাগের অধিকারী, অপর নছে। * 

অতএব বর্তমান সময় দৃতীযাগানুষ্ঠানের অভাবহেতু তাহার ইতিকর্তব্যত। 
বর্ণন পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয় প্রকার কথিত হইতেছে। যথা রহস্থার্ণবে,__ 

পত্রধ! তু পঞ্চমং প্রোক্তং দুতীষাগন্তদাদিমঃ। 

এষ প্রকারে! দেবেশি যোগিরা্টর্টকগোচর! ॥ 

দ্বিতীয়ন্ত সমর্চান্তে দৃতী পুজ্যা যথাবিধি। 
যোনিকুণ্ডে শিবাত্মাগ্রো। মন্ত্রমাবর্তয়ন্ ক্রমাৎ ॥ 
রেতোহবিহাবয়িত্বা দেবতাপ্রীতিমাপু,য়াৎ 1” 

পঞ্চম মকার তিন পপ্রকার। তন্মধ্যে দুতীষাগ প্রথম। এই দৃতীষাগের প্রকার 
একমাত্র যোগিরাজই জানেন। দ্বিতীয় প্রকার এই-_শক্তিপৃ্জার অস্তে যুবতী 
স্ত্রীকে দূতীরূপে কল্পন! করিয়! যথাবিধি তাহার পুঞ্জা করিবে। পরে তাহার 
যোনিরূপ কুট শিবরূপ বহে মন্ত্রপাঠপূর্ববক রেতোরূপ হবিঃ আহুতি প্রদান 
কিয়! দেবতার প্রীতিলাভ করিবে। 

পঞ্চম মকারের এই দ্বিতীয় প্রকারও নিজের বিবাহিতা স্ত্রীতেই আচরণ 
করিবে। ইহা স্বতন্ত্রতন্ত্রে উত্ত হুইয়াছে। যথা,-- 

“আগ্ং তত্র কলৌ দেবি ভরিসহস্রাস্ত মিষাতে | 

দ্বিতীয়স্ত ভবেদ্দেবি শ্বযোধিৎনু স্থরেশ্ব্ি ॥৮ 

পঞ্চম মকারের প্রথম প্রকার অর্থাৎ দুতীষাগ কলির তিন সহস্র বংসর পর্য্স্ত 
ওমান 

* বৃষানন্দীয় তত্ত্রসার, গ্রাণতোধিণী, কুলার্দবতন্ত্র প্রভৃতিতে ছুতীযাগ জর্টব্য। 
৫ 
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বিহিত, তাহার পরে দৃতীষাঁগ বিহিত নহে। হে স্ুরেস্বরি! দ্বিতীয় প্রকারও 
নিজের বিবাহিত। স্ত্রীতেই আচরণ করিবে | 

পঞ্চম মকারের তৃতীয় গ্রকার রহস্তার্ণবে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, 
“অথবা শিষ্যভৃত্াং বা চান্তাং বাপি মহেশ্বরি। 

প্রার্থিতো৷ ব! তয়! ম্বেন প্রার্থিতাৎ বাপি শঙ্করি 
সম্পূজরিত্ব! পৃজান্তে ভোগপাত্রং নিবেষ্ত চ। 

মনসা তাং সমাগচ্ছন্ দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ।” 
ছে শঙ্করি! শিষাতৃতা অথবা! অন্ত কোন যুবতী স্ত্রী যদি প্রার্থনা করে, 

অথবা নিজেই তাহাকে প্রার্থনা করত পুজাস্থানে আনয়ন করিয়! যথাবিধি 
তাহার পুজা করিবে। পুজার পরে তাহাকে ভোগপাত্র নিবেদন করত মনে মনে 
তাহাতে উপগত হইয়া, সেই মানসিক মৈথুন দেবতা উদ্দেস্তে নিবেদন করিবে। 1 

* দুতীবাগ পরন্ত্ীতে সম্পাদন করিতে হয়। তন্ত্র দৃতীষাগের প্রয়োগ যেরূপ বর্ণিত আছে, 
তাহ! সাধা|পৈর দৃষ্টিতে সুশর ঘন্ি'। ইহার উদেস্ত অতি উচ্চ হইলেও তাহার বিবরণ 

রা যেরপ ভাষার প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা বর্তমান কালে রুচিবিরদ্ধ এবং বর্তমান 
তাহার প্রতিকুল। এই জন্ত তাহা হইতে বিরত হওয়া গেল। বস্ততঃ যেরপ 

পুরুষের ইহাতে অধিকার, তাদৃশ জিভেক্রিয়ত্ব সদাশিব বা তত্তল্য যোগিরাজ ভিন্ন 
অন্টে সম্ভব রি গারে ন!। কলিভাবপ্রভাবিত ভোগলম্পট আধুনিক মানবে তাদৃশ জিতেক্রিয়ত 
সম্ভব হইতে পারে না বলিয়াই কলির তিন সহশ্র বৎসর পরে ইহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। বদি 
হুস্কৃতিবলে তিন সহম্র বৎসর পরেও তাদৃশ জিতেক্তরিয় পুরুষ সম্ভব হয়, তবে তিনি দুতীযাগের 
অনুষ্ঠান করিতে পারেন। এই জন্তই অপেক্ষাকৃত আধুনিক বঙ্গদেশীয় কৌলনিবন্ধগুলিতে 
ছুতীধাগের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে কোন কোন শিবতুল্য জিডেন্িয় মহাপুরুষ 
দুতীষাগের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহার নিদর্শন গাওয়া! যায়। বর্তমান সময় গর্যযতও 
ব্বেশে বহু তোগলম্পট মানব কৌলমার্গ, দৃতীযাগপ্রতিপাঁদক বঙজদেশীয় সেই সকল নিব, 
এবং দুভীষাগের অনুষ্ঠাত৷ সেই সকল মহাঁপুরুষের নামের দৌহাই দিয় দতীযাগের ভান করতঃ 
নিজেদের ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিয়] পাপের স্রোত বৃদ্ধি করিতেছে। বঙ্গদেশেও প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ 
ধর্মভীরু কৌলসাধকগণ বর্তমান সময় পর্যাস্তও বস্ত্ীতেই পঞ্চম মকার সম্পাদন করিয়! আসিতেছেন, 
তাহার নিদর্শন পাওয়৷ যায়। 

+ যে বুবতী স্ত্রীতে পঞ্চম মকার সাধন করিতে হয়, তাহার নাম শভি। ইষ্টদেবতা-পৃজার 
সময়ে মন্ধাপূর্ণ অনেকগুলি পাত্র স্থাপন করিয়! দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়। এই সকঝ 
পাত্রের তির তির নাম আছে। তাহার মধ্যে একটি পাত্রের নাম ভোগপীত্র। তোগপান্র 
শক্তিকে প্রধান করিতে হয়, এবং সেই পাত্রের মঞ্ত শক্তির পান করিতে হয়। 



পরশুয়াম-কল্পহুজ ২২৭ 

উক্ত তিন প্রকার মৈথুন মুখ্য। ইহাদের অভাবে চিক এর 
প্রতিনিধি উক্ত হইয়াছে,-_ 

“রক্তস্ত করবীরং বৈ তথ! কৃষ্ণাপরাজিতা। 

এতৎ প্রোক্তং পিঙ্গ-যোন্টোঃ পুষ্গং তত্র তু ফেজয়েৎ।” 

রক করবীর লিঙ্গপুষ্প এবং কৃষ্ণাপরা্িত! যোনিপুষ্প। এই উভয় পুষ্প 
পঞ্চম মকারের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিবে। পরমানন্দতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 

“কুনুমে লিঙ্গ-যোন্টোর্ব্বা সকাশ্মীরঞ্চ চন্দনম্ 1 

লিঙ্গপুশপ ও যোনিপুণ্পে কুদ্কুম [জাফরান্ ]ও চন্দন গ্রদান-করিতে হইবে। 
ইহার তাঁৎপর্যা এই--চন্দনকে শুক্র কল্পন। করিয়! লিঙ্গপুষ্প রক্তকরবীরে এবং 

কুঙ্কমকে শোণিত করন! করিয়া যোনিপুষ্প কৃষ্ণাপরাজিতায় প্রদান করিবে ; 

পরে উভয়ের মৈথুনবুদ্ধি কল্পনা করিয়া তাহা দেবতায় অর্পণ করিবেঞ। 
ইহাই পঞ্চম মকারের অন্নকল্প। এই অন্থুকল্পের অনুষ্ঠানও সাময়িক পূজার 
অস্তে বিধের। অর্থাপাত্রে পঞ্চম মকারের প্রতিনিধি প্রদানও যোগীর্ কর্তব্য, 
সাধারণ সাধকের নহে 1; যোগীর পক্ষেও কঙ্জিহি তিন্টসহতর ঠা টার 
বিধেয়, তাহার পরে নহে । এইরূপে পঞ্চমকার প্রকার কথিত হুইল 

সর্বত্র বচনপূর্ববং প্রবৃত্তিঃ। ১১1৬৪ 

কুলশান্তের বিধিনিষেধ বিবেচনা! করিয়া কুলশাস্্রবিছিত ক্রিয়াসমূহ্রে 

অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। 

* করবীরপুষ্প হইতে তাহার বৃস্তটি ধীরে ধীরে খসাইলে সেই বৃত্তের সহিত একটি হৃক্া 
দণ্ড নির্গত হয়, এই দণ্ডের অগ্রভাগ শিবলিঙ্গাকার। অপরাজিতাপুষ্প যোনির আকার, ইহা 
সলতই প্রত্যক্ষ হয়। 

1 মৈথুনজাত মিশ্রিত শুক্রশোণিতের নাম অবস্থাভেদে কুতোথ ও গোলোখ। কুঙ- 
গোলোখ দ্রব্য দেবতার অর্ধে/ প্রদান করিবার বিধান আছে। অবস্থাবিশেষে স্ত্রীশৌণিতের নাম 
ময়ভূকৃহূম। ইহাও দেবতাকে প্রদান করিবার বিধান আছে। মুখা কুণডগোলোথ ভরধ্য ও দ্যয়তৃকুথম 
অথব! ইহাদের প্রতিনিধি জিতেক্র্িয় যোগী ভিন্ন সাধারণ সাধক ইহাদের কিছুই দেবতাকে 
প্রান করিবে না। কলির তিন সহস্র বৎসর পরে যোগীও ইহ! প্রদান করিবেন না, ইহাই 
রামেস্বরের অভিপ্রার়। বর্তমান সময় [ ১৩৩৩ সনে ] কলির ৫*২৬ বৎসর। যে কৌলসীধক 
মলা, মুত্র, শুক্র, শোণিত প্রভৃতিতে ঘ্ব্ণা! ও অপবিভ্রতা-বুদ্ধি পরিহার করিয়। ইহাদিগকে পবিত্র 
বলিয়! ধারণা করিতে পারিয়াছেন, তিনিই অর্থ্যপাত্রে কুও-গোলোথ ভ্রব্য দানের অধিকারী । 



২২৮ কৌলমার্গ-রহস্ত 

তাৎপর্য! সর্ধব্র-_কুলশাস্ত্র বিহিতক্রিয়াসামান্তবিষয়ে । “বচনপুর্ব্বাং” 

ইহ! প্রবর্তনরপ ক্রিয়ার বিশেষণ। বচন--কুলশান্ত্রবাক্য । কৌলমার্গের যে 
কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইলে তাহার পূর্বে সেই ক্রিয়া সম্বন্ধে কৌলশাস্তে 
কি কি বিহিত এবং কি কি অবিহিত, তাহার বিবেচনা করিতে হইবে 1১1৬৪ 

দশকুলবৃক্ষান্থুপপ্লবং | ১০1৬৫ 

দশটি কুলবৃক্ষ ছেদন করিবে না। 

তাৎপর্যয। সুত্রে কুলবৃক্ষের নাম উক্ত হয় নাই। তস্ত্রাস্তরে উক্ত হইয়াছে, _ 

“শ্লেম্মাতক-করঞ্রাত্র-নিশ্বাশ্বখ-কদন্বকাঃ | 

বিদ্বে৷ বটোহুম্বরো। চ তিস্তিড্যা সহিত] দশ 1১ * 

গ্লেকঘমাতক [ চাল্তা ], করঞ্জ, আত্ত্, নিম্ব, অশ্বখ, কদম্ব, বিন, বট, যজ্জড়ুমুর, 

তেঁতুল, এই দশটি কুলবৃক্ষ। ১০1৬৫ 

স্ীবৃন্দাদিমকলস-সিদ্ধলিঙ্গি-ক্রীড়াকুলকুমারীকুল- 
1 সহকারাষ্ক্টাকৈব্টর-পরেতাবনি-মত্তবেশ্তা-স্যামা- 
 রক্তবসনা-মত্তেভানাং দর্শনে বন্দনম্। ১০।৬৬ 

র্ 1, আদি-ম-কলম, সিদ্ধলিঙ্গী, ক্রীড়াকুল কুমারীকুল, সহকারবুক্ষ, 

অশোঁকবক্ষ, একতরু, পরেতাবনি, মত্তবেস্ঠা, স্তামা, রক্তবলনা, মত্তেভ, এই সকল 

দর্শন করিলে প্রণাম করিতে হুইবে। 
তাৎপর্য্য। স্ত্রীবৃন্দ শবে স্ুবাঁসিনী অর্থাৎ সধবা স্ত্রীসমূহ বুঝিতে হইবে, বিধব! 

স্রীসমুহ নহে। যেহেতু তন্ত্রাত্তরে উক্ত হইয়াছে, 
“স্থবাসিনী-কুমারীণাৎ সমূহ মদিরাঘটম্।» 

* কুলবৃক্ষ সম্বন্ধে কৃণানন্দীয় তত্ত্রার ও তারারহস্তবৃত্তিকার এইরূপ উক্ত হইন্সাছে।_ 

“কুলবৃক্ষো! বখ।-. 

পাদাঘাতাদশোকে | বাদনমদিরয়। কেশরঃ কর্ণিকীরঃ 

প্রী-চুতৌ বীক্ষ্য দোর্ড্যাং তিলতর-নমের; স্তাৎ পিয়ালশ্চ গীত্য ৷ 

সংলাপাৎ কর্ণিকারঃ কুক্বকতরুরালিঙ্গনাৎ সিদ্ধুবারঃ 

কাদদ্বঃ কামিনীনামুদয়তি নিয়তং ম্পর্শনাচ্চম্পশাখী ॥ 

তথাচ শ্রুতিঃ--“দশকুলবৃক্ষাণামনূপঞ্নবঃং ৷ দশকুলবৃক্ষা বখ।-_ 

শ্নন্মাতক-করণৌ। চ বিহবা্বখ-কস্বকাঃ। 

নিশ্বে। বটোড়,দ্বরৌ চ ধাত্রী চিক দশ শত ঃ॥" 



পরগুরাম-কল্সনূত্র ২২৯ 

আদি-ম-কলস--মন্তপূর্ণ ঘট, যগ্পাত্র। সিদ্ধলিলী--সিদ্ধের লিঙ্গ অর্থাৎ 
চিহ্ছু আছে যাহার, অর্থাৎ যিনি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এমন সাধক |% 

ক্রীড়াকুল কুমারীকুল-_ক্রীড়ায় ব্যাকুল কুমারীসমূহ। সহকার-- যে আত্মবৃক্ষের 
ফল অতিশয় সুগন্ধি, তাহার নাম সহকার। অশোক--শ্বনাম প্রসিদ্ধ বুক্ষ। 
একতরু-_এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় বৃক্ষ । যদি কোন স্থানে ষে কোন রকম একটি- 
মাত্র বৃক্ষ অবস্থিত থাকে, এবং তাহার মূল ₹ইতে যতদুর দৃষ্টি চলে, ততদুর পর্য্ত 
অন্ত কোন বৃক্ষের অস্তিত্ব না থাকে, তবে সেই বৃক্ষের নাম একতরু। পরেতাবনি 
_-প্রেতভূমি, শ্বশ।ন | মত্ববেহ্া--যৌবনোন্ত্বা অথব! মগ্ভপানমতা! বেশ! । 

শ্তামা- যৌবনমধাস্থা অর্থাৎ মধ্যমযৌবন। স্ত্রী। রক্তবসনা _রক্তবস্ত্-পরিধানা 
সরী। মত্তেভ-_মদমত্ত হস্তী। ইহাদের দর্শনে প্রণাম করিতে হইবে। এই 
প্রণাম মনে মনে করিবে; যেহেতু--প্রকাশ্ত কায়িক প্রণাম করিলে আচারের 
গোপনীয়ত! রক্ষা হইবে না।১০।৬৬ 

পঞ্চপর্বস্থু বিশেষার্চা । ১০1৬৭ 
পঞ্চ পর্ববদিনে বিশেষ দ্রব্যের দ্বার! ইঞ্টদে বীর পুক্ু্চিরিবে। | 

তাৎপর্ধ্য। এখন এই স্ত্রে নৈমিত্তিক পূজা! বলা হইতেছে 

কষ্ণচতুর্দশী, অমাবন্ত, পুর্ণিমা ও সংক্রাস্তি, এই, পাঁচটি দিনের নাম। 
যথ! তন্তে,_ 

“ককষ্াষ্টমী-চতুর্দান্তো পুর্ণিমাহমা চ সংক্রমঃ | 
এতানি পঞ্চ পর্বাণি” 

এই পাঁচটি পর্বদিনে বিশেষ দ্রব্য অর্থাৎ মুখ্য পঞ্চমকারের দ্বারা পূজা 
করিবে, এই সময়ে প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে না। পঞ্চ পর্ধকে নিমিত্ত করিয়া 

পূজা করিতে হয় বলিয়া! ইহার নাম নৈমিত্তিক পুজা । নৈমিত্িক পৃজায় 

গ্রদ্দোষব্যাপিনী তিথি গ্রাহথ। যথা নিত্যাতন্ত্রে-_ 
«প্রদোষব্যাপ্ততিথ্যাদে কুর্ধযান্নৈমিত্তিকার্চনম্। 
বিষমে ত্বধিকং গ্রাহং সমে পরদিনং তথ! । 

রাব্রিব্যাপ্তেরলাভে বৈ পর্বযোগে দিবৈব তু ॥ 

লি, ১৮ 

+ 2 

স্পা 

ঞপুরশ্চরণাদি সাধনার মন্ত্র সিদ্ধ হইল কি ন|, তাহ! জানিবার উপারম্বরূপ বহু চিহ্ন বা লক্ষণ 

তস্ত্রে উক্ত হুইয়াছে। রামেস্বর কল্পহুত্রের [৭1৩৭] টীকার বক্রতুগকল্প, ভৈরবীতন্ত্র, নারদপঞ্চরাত্র 

্রস্ৃতি তন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধত করিয়া! বিস্তৃততাবে এই সকল লক্ষণ বলিয়াছেন। 
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গ্রদোষব্যাপিনী তিথিতে নৈমিত্তিক পূজা! করিবে । উভয় দিনে প্রদোষ 
পাইয়। বৈষম্য হইলে অর্থাৎ একদিন প্রদোষের অধিক কাল ও অন্ত দিন 
প্রদোষের অল্প কাল পাইলে যে দিন প্রদোষের অধিক কাল পাইবে, সেই দিন 

পুঁজ! হইবে) আর উভয় দিন তুল্যরূপে প্রদোষ পাইলে পরদিনে পুঁজ! হুইবে। 
উভয় দিন প্রদোষের অপ্রাপ্তি হইলে পরদিনে দিব!ভাগে এবং সংক্রান্তিগ্রভৃতি 

পর্বযোগেও দিবাভাগেই পুজা হইবে । “বাত্রিব্যাপ্তেঃ৮ এই স্থলে রাত্রিপদ 
গ্রদোষপর। 

পঞ্চমকারের প্রতিনিধির দ্বারা নৈমিত্তিক পৃজা করিবে না, ইহার প্রমাণ 

প্রথম থণ্ডে “মপঞ্চকালাভেইপি নিত্যক্রমপ্রতাবৃষ্টিঃ৮ [১1২৪] এই 

সুত্রের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে। নৈমিত্তিক পুজায় অশক্তি অর্থাৎ অসামর্থয 
দ্বিবিধ--(১) কুলদ্রব্যের অভাবহেতু অসামর্থ্য এবং (২) শরীরপীড়৷ ও উপযুক্ত 

স্থানের অভাবহেতু অসামর্থ। এইরূপ অসামর্থেয পুজার প্রতিনিধি পরমা- 

নন্দতস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, 

“নৈমিত্রিশ যদ্যশাঁটি/্জপেদঠটোতরং শতম্।” 

মি পুজায় অসমর্থ হইলে তাহার মনুকল্প আষ্টোত্তর শত মুলমন্ত্র জপ 
১ঠ।ব। নৈমিত্তিক পুজায় বিহিত কালেই অগ্গুকল্প জপও করিতে 

হইবে। সংক্রাস্তিপর্ববনিমিত্তক পৃজ! সংক্রমণজনিত পুণ্যকালে করিবে। 

স্ত্রে "পঞ্চপর্ববন্থ” এইরূপ উক্ত হইয়াছে বলিয়া পঞ্চপর্বে স্ত্রান্থ্যায়ী পুজ। 

অবশ্ত কর্তব্য; কিন্তু “দমন”, “পবিভ্রারোপণ” প্রভৃতি ক্রিয়া কাম্য, অর্থাৎ ন! 

করিলে গ্রত্যবায় হইবে না, করিলে বিশেষ ফল হইবে, ইছা সিদ্ধ হইল ।১০।৬৭ 

আরম্ভ-তরুণ-যৌবন-প্রৌঢ-তদস্তোন্মনাবস্থো- 
ল্লাসেষু প্রৌঢাস্তাঃ সময়াচারাঃ। ততঃ পরং 
যথাকামী । স্বৈরব্যবহারেষু বীরাবীরেঘষথা- 
মননাদধ:পাতঃ ১০৬৮ 

আরম্ত, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, তদস্ত [প্রৌঢাস্ত], উদ্মন, অনবস্থ, এই সাতটি 

উল্লাসের মধ্যে প্রৌঢ়োল্পাস পর্যন্ত সময়াচার, তাহার পর স্বৈরাচার । শ্বৈর- 
ব্যবহারে বীর ও অবীর বিষয়ে অথ! মনন করিলে অধঃপাত অর্থাৎ নরক 

হ্য়। 
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ভাৎপর্যয। উল্লাস--উপাসকের অবস্থাবিশেষ। যে অবস্থায় উপাসনা- 

বিষয়ে ইচ্ছামাত্রের উদয় হয় অথচ অস্ত্রশান্থে অভিজ্ঞত1 জন্মে না, তাহার না 

আরস্তোল্লাদ। যে অবস্থায় সদ্গুরুলাভ ও তীহা হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়! 
তনত্শান্ত্র পাঠের অন্ত ইচ্ছার উদ হয়, তাহার নাম তরুপোল্লাস। যে অবস্থায় 
তন্ত্রশান্ত্রে জানলাভ হয়, তাহার নাম যৌবনোল্লাস। যে অবস্থায় তন্ত্রশান্ত্রবিবরক 

জ্ঞানলাভ করিয়! শান্ত্রগ্রতিপার্দিত ধ্যানের চেষ্টা করা হয়, তাহার নাম 

প্রোড়োল্লাদ । ধ্যান করার ক্ষমত। কিঞ্চিৎ আয়ত্ত হইলে যে অবস্থা! হয়, তাহার 
নাম তদস্তোল্লাম। ধ্যানের দ্বারা কিঞ্ৎকাগ মনোলয় করিবার শক্তি লাভ 

করিলে যে অবস্থ। হয়, তাহার নাম উন্মনোল্লাস। যে অবস্থায় মন সম্পূর্ণ স্থির 

হইয়! উপান্ত দেবতায় নিশ্চল্ভাবে লয় প্রাপ্ত হয়, এইরূপ পুর্ণারঢ অবস্থার নাম 

অনবস্থোল্লাদ। ইহার প্রমাণ পরমানন্দতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে । যথা,-- . 

“স্ত যাবৎ পাত্রমুক্তমারন্তস্তস্ত তাবতা। 

তৎপচ্চাৎ তরুণে! দেবি ঈষদ্বোধে্দয়ে সতি ॥ 
তৎপশ্চান্মধ্যবোধস্ত চোদয়াদযৌবনো। মতি 
যত্বান্মনোলয়ে! দেবি ষদ1 শ্াদ্যাবত। শিবে ॥ 

্রযত্বাত্ত, লয়ো যত্র প্রৌঢ় ইত্যুচ্যতে পিবে। 

ঈষচ্চলো লংশ্চাপি প্রৌঢাস্তঃ সমুদাহৃতঃ ॥ 

যদ! যত্বাৎ সঞ্চলনং তদা স্তাহুন্ুনঃ শিবে। 

নিশ্চলত্বৎ সর্বথ] চেৎ তদাত্যত্তিক ঈরিতঃ॥৮ 
যাহার যেরূপ পাত্র [এক প্রযত্বপেয় বলিয়া] উক্ত হইয়াছে, যে অবস্থায় সেই- 

রূপ পঞত্র গ্রহণ কর! হয়, তাহার নাম আরস্তোল্লাস। তাহার পরে' ঈষং জ্ঞানের 
উদয় হইলে তরুণোল্লাস। তাহার পরে মধ্যবিধ জ্ঞানের উদয় হইলে যৌবনোল্াস। 
যে অবস্থায় বিশেষ তবু করিয়া ইষ্টদ্দেবতায় মনের লয় করিতে সমর্থ হওয়া! যায়, 

তাহার নাম প্রৌটোল্লাস.। যে অবস্থায় মন ঈষং চঞ্চল থাকে অথচ সময় সমর 
দেবতায় লীন হর, তাহার নাম প্রৌটাস্ত বা তাদস্তোল্লাদ। যে অবস্থায় দেবতায় 

লীন মনকে যত্বপূর্বক সঞ্চালিত করিতে হয়, তাহার নাম উন্মনোল্লান। যে 

অবস্থায় দেবতায় লীন মনকে যত্ব করিয়াও সঞ্চালিত করা যায় না, তাহার 

নাম অনবস্থোল্লাস। 

ইহার ভাব এই-_পুর্বে অধিকারিভেদে পান্রদংখ্যার বাবস্থা প্রমাণের 
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সহিত উক্ত হইয়াছে; ব্যবস্থাসিদ্ধ সেই পরিমাণ পাত্রগ্রহণের নাম আরস্তোল্লাস । 

ঈষৎ উন্মাদ অবস্থারূপ বোধ অর্থাৎ জ্ঞানলাভের জন্ত পাত্রবৃদ্ধি করিতে হয়, এই 
অবস্থার নাম তরুপোল্লাস। ইহা হইতে আরও পাত্রবৃদ্ধি করিলে যে অবস্থায় 

মধ্যম বোধ অর্থাৎ মধ্যবিধ জানলাভ করা যায়, তাহার নাম যৌবনোল্লাস। যে 
পরিমাণ পাত্রসেবনে শ্বীয় যত্বের দ্বার! শান্ত্রোক্ত ধ্যানের আচরণ করিয়া স্বাভাবিক 

চঞ্চল মনের স্থিরত! সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া! যায়, সেই পরিমাণ পাত্রসেবনের 

নাম প্রৌছোল্লাস। যে পরিমাণ পাত্রসেবনে ত্র ব্যতিরেকেই মন দেবতার স্থির হয়, 
আবার যত্ব ব্যতিরেকেই ঈষং সঞ্চালিত হয়, সেই পরিমাণ পান্রসেবনের নাম 
তদস্তোল্লাম। যে পরিমাণ পাত্রসেবনে যত্ব ব্যতীত মন স্থির হয়, অথচ ষতু 

করিয়া স্থির মনকে সঞ্চালিত করিতে হয়, সেই পরিমাণ পাব্রসেবনের নাম 

উদ্বনোরাস । যে পরিমাণ পাত্রসেবনে যত্ব ব্যতীতই মন নিশ্চলভাবে দেবতায় 
বিলয় প্রাপ্ত হয়, যত্ব করিয়াও তাহাকে সঞ্চালিত কর! যায় না, সেই পরিমাণ 

পাত্রসেবন্রে নাম অনবস্থোল্লাস। 

দতন্ত্রে এইজীংপ উদ্ীরভেদে পাত্রসেবনবৃদ্ধি প্রদর্শন করিয়া সপ্ত 

:কে কোন্ উল্লাসের অধিকারী, তাহারও ব্যবস্থা! করা তইয়াছে। 

“অশক্তাবুধ-বালানামারস্তঃ পরিকীন্তিতঃ। 
তরুণে! নৃতনানাৎ স্তাদৃভক্তিমাত্রস্ত যৌবনঃ ॥ 
প্রৌঢ়ঃ স্তাদারুরক্ষোর্ব্বৈ মধ্যারূঢ়স্ত তৎপরঃ। 

পূর্ণারটন্তোন্মনশ্চ তদ্বদাত্যন্তিকোহপি বা 1” 

অসমর্থ, অজ্ঞান ও বালক আরস্তোল্লাসের অধিকারী । নুতন সাধকের পক্ষে 

তরুণোল্লাদ এবং ভক্তিনিষ্ঠ সাধকের যৌবনোল্লাস বিছিত। ধ্যানমার্গে 
আরোহণ করিতে ইচ্ছক সাধকের পপ্রীটোল্লাস, ধ্যানমার্গে মধ্যাপট় সাধকের 

তদন্ত উল্লাস, এবং পূর্ণারূঢ সাধকের উন্মন ও অনবস্থ উল্লাস বিহিত। 

এই প্রকারে এই সকল বচনের তত্ত্ব মন্থন করিলে আমার [ রামেশ্বরের ] 

উক্ত উল্লাসলক্ষণই পর্যবসিত হইবে। নিরুক্ত উল্লাসরূপ দশাবিশেষ উপানক 

একমাত্র নিজের অন্তঃকরণঘ্বার! বুঝিয়া লইবেন, অর্থাৎ নিজে কোন্ উল্লাদের 

অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহা নিজেই বুবিয়া লইবেন। স্বয়ং জ্ঞানলাত 

করিষ| স্ুপ্ম বুদ্ধির দ্বার! স্বীয় দশ! সম্যক বিবেচন! করিবেন। এইরূপে 
টি 



পরশগুরাম-কল্পহৃতর ২৩৩ 

বিবেচনা করিয়া চতুর্থ প্রৌটোল্লাস পর্য্যন্ত শান্ত্রপ্রপিদ্ধ সমগ্নাচার অবলম্বন 
করিবেন, তাহার পরে ষথাকামী অর্থাৎ স্বৈরাচার অবলম্বনপূর্বক বিহরণ 

করিবেন। পূর্বোক্ত বাক্যের ইহাই তাৎপর্ধ্য। 
এইরূপে অধিকারিভেদে সময়াচারের গ্রহণ ও পরিত্যাগ বিহিত হইয়াছে। 

স্বীয় বুদ্ধির দ্বার এইরূপ অধিকার বিচার না করিয়! ষথেচ্ছাচারপরায়ণ হইলে 
পতন অনিবার্ধয। এই হেতুই সুত্রে উক্ত হইয়াছে,_“স্বৈরব্যবহারেষু” ইত্যা(দ। 

তস্ত, উন্মন ও অনবস্থ উল্লাসের অধিকারী সাধকের নাম বীর; এবং আরম্ত, 

তরুণ, যৌবন ও প্রৌঢ় উল্লাসের অধিকারী সাধকের নাম অবীর। এই বীর 
ও অবীরের অবথ! মনন অর্থাৎ বথার্থ তত্ব অবগত ন! হইয়। স্বৈরাচারী অর্থাৎ 

যথেচ্ছাঁচারপরায়ণ হইলে পতন অর্থাৎ নরকগমন হইবেই*। স্বতন্ত্রতন্ত্রে এই 

বিষয় গ্রকটীকৃত হইয়াছে । যথা,__ 
“উল্লাসভেদমজ্ঞাত! প্রাপ্য মুড়ত্বম ্িকে। 

জিহবালোলুপভাবেন চেন্তরিক্প্রীণনায় চ॥ 
যঃ পিবেৎ তস্ত তামিস্রে মাতৃকাঃ পাতয়গ্ডি হি।” 

যে মুঢ় উল্লাসভেদ না৷ জানিয়। জিহ্বার হি এক মগ 
পান করে, মাতৃকাগণ তাহাকে তামিশ্রনামক নরকে পান্জিনির 

আর অতিবিস্তৃতির প্রয়োজন নাই । ১০:৬৮ 

রক্তাত্যাগ-বিরক্তা ক্রমণোদসীনাপ্রলোভনবঞ্জ নম্।১০।৬৯ 

অনুরক্তা স্ত্রীকে পাঁরত্যাগ করিবে না, বিরক্তা স্ত্রীকে বলপুর্ধক উপভোগ 

করিবে না, এবং উদদাসীনা স্ত্রীকে ধনাদির দ্বারা প্রলোভিত করিয়া উপভোগ 

করিবে না।১০।৬৯ 
স্বণা-শস্কা-ভয়-লজ্জা-জুগুপ্না-কুল'জাতি- 

শীলানাং ভ্রমেণাবসাদনম্।১০।৭০ 
দ্বণ। অথাৎ দয়া, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্না, কুল, জাতি ও ম্বভাব, 

এইগুলি ক্রমে পরিত্যাগ করিবে। | 

তাৎপর্য । দ্বণ! শবের অর্থ দয়া, বৈধ পশুহিংন। গ্রভৃতিতে দয়া প্রকাশ। 

শঙ্কা মাশঙ্কা, মাংসগ্রহণাদিবিষষে, পণ্ুডবধ প্রভৃতিতে এবং মদ্তপানাদিতে 

* সাধকে বীরের ধর্ম নাই, অথচ বীরের ধর্ম আছে, এইরূপ মনে করিয়া তদনুরূপ মগ্ভ- 

পানাদি করাই অযথামনদপূর্ববক শ্বৈরাচার। 

২৬ 



২৩৪ কৌলমার্গ-রহ্ন্ত 

পাঁপ হইবে কি না, এই মকল কর! কর্তব্য কি না, এইরূপ সংশয় । ভয়-_রাঁজা, 
গুরুজন প্রভৃতির ভয়। লজ্জাস্চলোকলজ্জ] | জুগুগ্সা_ নিন্দা, পঞ্চমকার- 

গ্রহণাদিতে লোৌকতিরস্বারজনিত মানসিক বৃত্তিবিশেষ। কুল--বংশ, বংশ- 

গৌরব, আমি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এইরূপ আচরণ করিলে আমার 
ংশমর্ধযাদার হানি হইবে, এইরূপ বংশগৌরব। জাতি-ব্রাঙ্গণত্বদিজাঁতি- 

বিষয়ক অভিমান, এইরূপ চরণ করিলে আমার ব্রাঙ্গণত্বের গৌরব নষ্ট 

হইবে, এই প্রকার জাত্াযভিমান। শীল- আমাকে সংম্বভাব বলিয়! সকলে 
জানে, এইরূপ আচরণ করিলে সকলে আমার ত্বভাবের নিন্দা করিবে, এই 
প্রকার স্বভাবের অভিমান। ক্রমে ক্রমে এইগুলি পরিত্যাগ করিতে 
হইবে 1% | 

এই পরিত্যাগ বিষয়ে ছয়টি ভূমিকা! । প্রথম ভূমিকায় আরূঢ় সাধক 
কোন্টি পরিত্যাগ করিতে পারিবেন এবং কোন্টি পরিত্যাগ করিতে পারিবেন 
না, এই বিষয়ে বিবেচনা! করিবেন। প্রথম ভূমিকায় এই বিবেচনামাত্রই 
কর্তব্য । (প্রথম ভূমিকায় যাহ! ত্যাজ্য বলিয়। বিবেচিত হইয়াছে, দ্বিতীয় 

স্গিরি, ব্রন্মানন্দগিরি, অগদানন্দ মিশ্র প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় নিবন্ধক!রগণ স্ব স্ব নিবন্ধে 

০) এই বচনটি উদ্ধত করিয়াছেন,_ 

“ঘুণ। লজ্জ। ভয়ং শঙ্ক। জুগুগা! চেতি পঞ্চমী । 

কুলং শীলং তথ! জাতিরষ্টৌ প।শাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥ 

পাশবদ্ধঃ পশডঃ প্রোজঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।৮ 

ঘৃবপা,লজ্জ। ভয়, শব্ষ।, জুগগ।, কুল, শীল, জাতি, এই আটটি পাঁশ অর্থাৎ বন্ধনরজ্জ। এই 
অষ্ট পাশের দ্বার! বদ্ধ বলিয়াই মানব পশু । এই অষ্ট পাশ হইতে মুক্ত হইতে গারিলেই মানব 
সদাশিব হইতে পারে। রামেশ্বর ঘৃণ! শব্দের অর্থ দয়] বলিয়াছেন ) বঙ্গীয় নিবন্ধকারগণ প্রচলিত 
বা অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন নিবদ্ধকার পাণমুক্তের লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন, 
ঘবখাপাশ হইতে মুক্ত হইলে মল মুত্র, শুক্র শোৌণিত প্রভৃতি স্পর্শাদিতে মনে কিছুমাত্র বিকারের 

উদয় হইবে না, বিঠাঁয় চন্দনে সমজ্ঞ।ন হইবে। লজ্জাপাশ হইতে মুক্ত হইলে পিত। মাত! প্রভৃতির 
সন্মুখেও মৈথুনা'দি ব্যাপাবের অনুষ্ঠানে মনে কিঞিস্স!ত্রও বিকারের উদয় হইবে না। ভয়পাশ 
হইতে মুক্ত হইলে ব্যা্র ভমুক সর্প প্রস্তুতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেও মনের কিছুই বিকার 
হইবে না। শঙ্কাপাশ হইতে মুক্ত হইলে কোন কাধ্য করিতেই মনে কিছুমাত্র সংশর উপস্থিত 
হইবে না। জুগুগ্পাপাশ হইতে মুক্ত হইলে সকল লোক তীব্র নিন্দ৷ করিলেও মনের কিঞিছাব্রও 
বিকার হইবে না। কুল শীল এবং জাতি সন্বন্ধেও এইরাপ। 



পরগুর়াম-কল্পসৃত্ত্ ২৩৫ 

ভূমিকায় তাহা ত্যাগ করিবার ইচ্ছামাত্র করিবেন। তৃতীয় ভূমিকায় 
আরোহণ করিয়! ত্যাজ্য বিষয় কিরূপে ত্যাগ কর! যাইতে পারে, তাহার 
উপায় স্থির করিবেন। চতুর্থ ভূমিকায় ত্যাজ্য বিষয় দেই উপায়ে ত্যাগ 
করিবার জন্ত যত্ব করিবেন। পঞ্চম ভূমিকায় ত্যাজ্য বিষয় .মনে মনে ত্যাগ 
করিবেন, বাহা ব্যাপার ত্যাগ করিবেন না। ষষ্ঠ ভূমিকায় আরোহণ করিয়! 
সকলরূপেই তাহ! পরিত্যাগ করিবেন *। এইরূপে সাধক সেই সেই ভূমিকায় 
আরোহণজ্ঞান সম্যক বিচার করিয়া নিজে সেইরূপ ভূমিকায় আরোহণের 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন কি ন!, তাহা নিশ্চয় করিয়া, পরে দেই দেই ভূষ্সিকায 
নির্দিষ্ট ধর্মের অনুদরণ করিবেন। ইহার অন্যথা করিলে পতন অর্থাৎ 
নিরয়গমন হইবে । ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,_ 

“স্থে স্বেধিকারে য| নিষ্ঠ। সগুণঃ পরিকীন্তিতঃ। 

বিপধ্যয়স্ত দোষঃ শ্তাহভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ (১ 

্বন্ব অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ, ইছুর বিপধ্যয় হইলেই ফ্্রষ। গুণ ও 
দোষের ইহাই নিশ্চয় । 

গুণ ও দোষ কোন বন্ততে নিয়ত নাই, অধিকারিভেদে 'ণ- চাদ 

হয়, ইহাই ভাগবতক্সোকের ভাব 11১০1৭০ 

গুরু-প্রগুরুসন্নিপাতে প্রগুরোঃ প্রথমং প্রণতিঃ 

তদগ্রে তন্থরোধেন তন্নতিবর্জনম।১০।৭১ 

গুরু ও প্রগুরুর একত্র অবস্থিতি হইলে প্রথমতঃ প্রগুরুকে প্রণাম করিবে। 

প্রগুরুর সুখে প্রগুরুর উপস্থিতির অন্থরোধে গুরুকে প্রণাম করিবে না। 
তাৎপর্যয। গুরু--মন্ত্রদাত গুরু । প্রগ্ডরু--গুরুর মন্ত্রদাতা গুরু। 

“«তদগ্রে* ইহার তাৎপর্যয এই--ষে পর্য্যন্ত প্রগুরুর সম্ুথে গুরু অবস্থান করিবেন, 
স্পা 

* সুত্রে "ক্রমেণীবস।দনম্” ইহার ছার ক্রমে বর্জনের কথা বল! হইয়াছে, এক কালে বর্জন 

বিহিত হয় নাই। ক্রমে কিরূপে বর্জন করিতে হইবে, তাহাই রামেশ্বর ছয়টি ভূমিকার উপন্াস 

করিয়! দেখাইয়াছেন। 

1 যেমন কৌল সাধকের মছ্যপান গণ, কিন্তু সাধারণের মগ্কাপাঁন দোৌষঘ। একের পক্ষে যাহ! 

গু৭ অন্ভের পক্ষে তাঁহ। দৌধ, ইহ। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 



২৩৬ কৌলমার্গ-রহন্ত 

মেই গর্ধ্স্ত গুরুকে প্রণাম করিবে না, একগৃহে থাকিয়াও প্রগুরুর চক্ষুর 
অন্তরালে থাকিলে প্রণাম করিবে *। | 

সুত্রে 'প্রথমৎ প্রণতিঃ” এই স্থলে «প্রথমং এই উজির স্বারা বুঝ! যায় 
যে, প্রথম প্রগুরুকে প্রণাম করিয়া, পরে গুরুকে প্রণাম করিবে; কিন্ত 

“তন্নতিবর্জনম্” ইহার দ্বারা গুরুর প্রণাম নিষিদ্ধ হইয়াছে, তবে পপ্রথমং এই 

পর্দের সার্থকতা কি? হুত্রকার কখনও ব্যর্থ পদ প্রয়োগ করিতে পারেন ন]1। 

ইহার উত্তরে বল। যাইতেছে,--প্রথমং" এই পদের সার্থকতা এই-_ 
“তম্মতিবর্জমমং+ ইচার দ্বারা নতিগামান্ত নিষিদ্ধ হয় নাই, পরস্ত দণ্ডবৎ প্রণাম 

নিষিদ্ধ হইয়াছে । “তন্নতিবর্জনম্” ইহার দ্বারা নতিসামান্তের বজন প্রাপ্ত 

হওয়া! গেলেও-- 

«গুরোগুরৌ সমীপস্থে প্রগুরুং পূজর়েচ্ছিবে। 

গুরোঃ পুজাদিকং সর্বৎ মনসৈব প্রকল্পয়েৎ॥' 

হে শিবে! গুরুর সম্মুখে গুরুর গুরু উপস্থিত থাকিলে প্রগুরুরই পুজ। 
(গুরুর পুঁজ 8. মনেখ্ত; নে কল্পনা করিবে। “গুঁজাঁদিকং” এই স্থলে 
বার! নমস্কার গৃহীত হইয়াছে। 
তে এই ব5নের সহিত স্থত্রের একবাক্যত৷ করিয়! ইহার অর্থের 

সঙ্কো্টি*করিতে হইবে । অর্থাৎ নতিসামান্তের বর্জনন্ধপ অর্থ গ্রহণ ন। করিয়া, 

কায়িক নতিবর্জনরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার ছার! প্রগুরুর কায়িক 

প্রণাম ও গুরুর মানস প্রণাম বিহিত হইল । এই স্থলে প্রথম প্রগুরুকে 
কায়িক প্রণাম করিয়া, পরে গুরুকে মানস প্রণাম করিবে, ইহা জ্ঞাপন করিবার 
জন্তই সুত্রে 'প্রথমং” এই পদের প্রপ্নোগ করা হইয়াছে। 

এইরপ গুরু, প্রগুরু ও তাহার গুরু উপস্থিত থাকিলেও প্রথম প্রগুরুর 

গুরুকে কারিক প্রণাম করিয়!, পরে যথাক্রমে প্রগুরু ও গুরুকে মানদ 

প্রণাম করিবে। যথ! যোগিনীতন্ত্রে-_- 

“গুরণাং সন্গিপাতে তু সর্ববাস্ধং তত্র পৃজয়েৎ।” ১৯৭১ 

ক পূর্ব্বে উদ্ধৃত কুজার্বববচনে গুরুর সম্মুথে অদ্ভের সেবাগ্রহণের নিষেধ দেখিতে পাওয়! 
যায়। প্রণাম সেবার মধ্যেই পরিগরণিত। অতএব গুরু স্বীয় গুরুর সম্মুখে শিষ্পের প্রণাম গ্রহণ 

করিতে পারেন না, এই জন্যই প্রগুরুর সম্মুখে গুরুর প্রণাম নিবিদ্ধ হইয়াছে। “তদনুরোধেন” এই 

পদের ইহাই ভাব। 



পরশুরাম-কল্পসুত্র ২৩৭ 

অভ্যহিতেধপরাজুখ্যম।১০।৭২ 
অভ্যছিতি সাধকের প্রতি পরান্ডুখ হইবে ন]। 
তাৎপর্য্য। নিজের অপেক্ষ! অধিক জ্ঞানশালী সাধক অভাহিত অর্থাৎ 

শ্রেষ্ঠ । এইরূপ শ্রেষ্ঠ সাধকের সাক্ষাৎকার হইলে তাহার প্রতি গুদাসীন্ত প্রকাশ 
করিবে না, তাহার নিকট স্বীয় জ্ঞানের বছিভূতি জ্ঞেয় বিষয় অবগত হইবে; 
ইহাই এই সুত্রের ভাব ।১০।৭২ 

মুখ্যতয়! প্রকাশবিভাবন। 1১০।৭৩ 

মুখ্যরূপে প্রকাশের ভাবন। করিবে । 

তাৎপর্য । প্রকাশ--তত্বাতীত পরমশিব, উপনিষতপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ধ। 
মুখ্যরূপে তাহার ভাবনাই দকল শাস্্রাভ্যাসের ফল, এইরূপ অবগত হুইবে। 
সকল শান্ত্রই তাদৃশ ভাবনাসিদ্ধির উপায় বলিয়াছে, তাহার ভাবন। ভিন্ন 

অন্ত ভাবন! নিক্ষল, ইহাও শান্ত্রবাণী, এইরূপ তত্বার্থ অবগত হইবে। ইহাই 

এই হ্বত্রের তাৎপর্য । ১০.৭৩। 

অধিজিগমিষ শরীরার্থাস্থনাং গুরবে ধারনম।১০1৭৪ দুল 
মুখ্যরূপে গুরুর উদ্দেশেই অধিপ্রিগমিষা! এবং,শরীর, অর্থ ও পর", নটি, 

ধারণ করিবে। 

তাৎপর্যয। এই সুত্রে পুর্বসুত্র হইতে “মুখ্যতয়।'” এই পদের অনুবৃত্তি 

হইবে। অধিজিগমিষ।-কাধ্যোদ্দেশে কোন সময়ে কোন স্থানে গমনের 

ইচ্ছা । এক সময়ে নিজকাধো ও গুরুর কার্ষে; গমনের প্রয়োজন হইলে 

প্রথমত: গুরুর কার্ষ্য গমন করিয়া, পরে নিজের কার্য্যে গমন করিৰে। এইরূপ 

শরীরধারণ, অর্থনঞ্চয় এবং প্রাণধারণও গুরুর জন্তই মুখ্য, নিজের জন্ত গৌণ, 

এইরূপ মনে করিয়া তদনুরূপ কার্ধ্য করিবে। যদি দেহপাত করিয়াও গুরুর 

হিত সম্ভব হয়, তবে তাহাও করিবে, নিজের উপভোগের জন্ত শরীর ধারণ 

করিবে না। অর্থ এবং প্রাণ সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে ।১০।৭৪ 

ই এতছুক্তকরণম্।১০।৭৫ 

গুরু যাহ! বলিবেন, তাহাই করিবে । 

তাৎপর্য । গুরু নীচ কার্যের আদেশ করিলেও অভিমীন পরিত্যাগ 

করিয়। অবিচারিতভাবে তাহা করিবে ।১০।৭৫ 
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অপরীক্ষণং তছচনে ব্যবস্থা ।১০।৭৬ 
গুরুবাক্য পরীক্ষা করিবে না, তাহাই ব্যবস্থা! মনে করিবে। 
তাৎপর্য্য। গুরু শাস্ত্রোক্তলক্ষণাক্রাস্ত হইলে তাহার বাক্য নিজের 

বুদ্ধির দ্বার! পরীক্ষ! করিবে না, অর্থাৎ তিনি সৎ বলিয়াছেন,কি অসৎ বলিয়াছেন, 

তাহার বিচার করিবে না, অবিচারিতভাবে তাহার বাক্য গ্রহণ করিবে। 

তাহার বাকাই ব্যবস্থা! অর্থাং '*আমার গুরু সর্বতন্ত্রার্থবিৎ, অতএব তিনি 

শাস্্রবহির্ভিতি আদেশ করিতে পারেন না, শান্ত্রলঙ্গত আদেশই করিবেন” 

এইরূপ নিশ্চয়জ্ঞান করিবে। ১০৭৬ 

সর্ববথ। সত্যবচনম্ 1১০৭৭ 
সর্বথ। সত্যবাক্য বলিবে। 

তাৎপর্য । সর্বথ! অর্থাৎ সঙ্কটকালেও সত্য বলিবে, মিথ্যা! বলিবে ন|। 

অথবা সর্বথা অর্থাৎ সঙ্কটকাল ব্যতীত সত্য বলিবে। তাহ! হইলে স্থৃতিশাস্ত্রে 

যে স্কটকালে ও বিবাহাদিতে মিথ্যাকথনের অনুজ্ঞ! করা হইয়াছে, তাহার 

বাধ সী /১০.৭৭ 

পরদার-ধনেঘনাসক্তিঃ | ১০।৭৮ 
দার ও পরধনে আসঙ্জিশৃন্ত হইবে ।১০।৭৮ 

্বস্ততি-পরনিন্দা-মর্ম্ম-বিরুদ্ধবচন-পরিহাস- 
ধিকারাক্রোশ-ত্রাসনবর্ভ্বনমূ ।১০1৭৯ ূ 

আত্মপ্রশংসাবাক্য, পরনিন্দাঝাক্য, মন্ববাকা, বিকুদ্ধবাক্য, পরিহাপ, 

ধিকার) আক্রোশ, ত্রান, এই সকল পরিত্যাগ করিবে। 
আপ পপ পপ পরত 

* পূর্ববশ্থত্রে “এতদ্” শব ও এই স্ত্রে “তদ্” শবের দ্বারা ৭৪তম শুত্র হইতে গুরু 

শব্দের অনুকর্ষণ কর! হইয়াছে, কোথাও শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাক্রান্তের উল্লেখ নাই । রামেশ্বর এই 

নুত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেনঃ--“তদ্চচনে গুরুলক্ষণবিশিষ্টগুরুবচনং স্ববুদ্ধা। ন পরীক্ষয়েৎ।” 

ইহার তাৎপর্য্য এই-_গুরুর লক্ষণে “সর্ববশাস্্ীর্ঘতত্ববিং, এইরূপ বিশেষণ আছেঃ অর্থাৎ গুরুর 
সর্ববশান্ত্রের নিগৃঢ়-তব অবগত থাক! চাই। এইরূপ গুরু শান্ত্রবহিভূত অসৎ উপদেশ ব| 
আদেশ কখনও করিতে পারেন না, অন্থ। শান্ত্বহিভূ্ত বাকাও বলিতে পারেন। পূর্বে 

জ্ঞানছুর্র্বল গুরুর নাদেশ লইয়৷ জ্ঞানবান্ শিক্ষাণ্তরুর আশ্রয় গ্রহণের কথা উত্ত হইয়াছে। 
অতএব হুত্রকারও জ্ঞানদুর্ধল গুরুর বাক্যে বিচারাভাব ব্যবস্থাপিত করিতে পারেন ন।, ইহ! 

মনে কাঁরয়াই রামেশ্বর এইরাপ ব্যাখ্যা করিয়ছেন। 



পরগুরাম-বন্পস্থৃত্র ২৩৯ 

তাৎপর্যয। “দ্ঘন্দান্তে শ্রায়মাণঃ শব্ষঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে” এই ন্যায় 

অনুসারে “বিরুদ্ধ” শব্দের পরবর্তী '*বচন” শব স্বস্তুতি, পরনিন্দা, মর্ম ও 
বিরুদ্ধ, এই চারি শব্দের লহিতই অন্বিত হইবে । স্বস্ততিবচন--মাত্ম গ্রশৎসা- 
বাক্য। পরনিন্দা বচনস্ষপরকুৎসাবাক্য ! মর্দবচন--অন্তের গোপনীয় দোষ- 

প্রকাশক বাক্য। বিরুদ্ধবচন--““তোমার মৃত্যু হইবে” ইত্যাদিরূপ শ্রুতি- 
কটু বাক্য। পরিহাস--অবহেলা, যেমন দরিদ্রকে দেখিয়া “তুমি মহারাজ, 
আমর! তোমার কিন্কর” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ । ধিকার--““তোমাকে ধিক্* 

এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া! অথবা না করিয়াও লোকসমাজে কাহাকে তুচ্ছ 
প্রতিপন্ন করা। আক্রোশ--রোদনাদি । ত্রান--“এখনই তোমার শিরশ্ছেদন 

করিব” ইত্যািরূপ ভয় গ্রদর্শন। এই সকল বর্জন করিবে ।১০।৭৯ 

প্রযত্েন বিদ্ভারাধনদ্বারা পুর্ণখ্যাতিসমাবেশনেচ্ছ। 
চেতোতে সাময়িকাচারাঃ ।১০।৮০ 

বিশেষ যত্বপূর্ববক শ্রীবিস্তার আরাধনার দ্বার! পূর্ণধ]াতি সমাবেশবিষয়ে 
ইচ্ছা করিবে। এই নকল সামগ়িকাচার। 

তাৎপর্য্য। “প্রযত্বেন” এই পদের তাৎপর্য এই-_ ইন্দ্রিয় সন! 
পরিত্যাগ করিয়া, জিতোন্দ্রঃতা রক্ষার প্রতি বিশেষ যত্ব. করিবে, ই 
পূর্ণখ্যাতিদমাবেশের সম্ভাবনা ত নাইই, পরন্ত পর্তন অনিবার্ধা। অত এ এই 
[বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলহ্বন করিয়। দেবতার উপাসন। করিতে হইবে। 

খিদ্ত1! শৰের অর্থ ্রীবিদ্ব!। শ্রীবিস্কার আরাধনার দ্বারা পূর্ববকথিত অপূর্ণধ্যাতির 

নিরাস করিয়া, জীবের সম্বতঃপিদ্ধ পূর্ণখ্যাতি যাহাতে প্রকাশিত হয়, দেই 
বিষয়ে ইচ্ছা! সর্বদাই মনে জাগরূক রাখিবে্ছ। সময় শবের অর্থ কুল- 

শান্্রমর্যযাদা--তাহাতে বর্তমান সাধকের নাম সাময়িক। পূর্ণখ্যাতিসমাবেশনেচ্ছ। 

গর্য্যস্ত যে নকল ধর্ম কথিত হইল, তাহ! সামগিকের আচার, অর্থাৎ ময়াচার- 

পরায়ণ সাধকের এই সকল ধর্ম প্রতিপালন কগিতে হইবে 11১৮০ 

* দেহাবচ্ছিন্ন জীব অপূর্ণ, এই অপূরণতীজ্ঞানের নাম এপূর্ণখ্যাতি । এই অপূর্ণ-খ্যাতিতে “ইং” 

অর্থাৎ জগৎ এবং «“অহং” অর্থাৎ জীব, এই উভয়ে ভেদজ্ঞন বর্তমান থাকে । জগৎ শিবমর়, 

শিবের বাহিরে জগতের কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই, আমিই সেই পরিপুর্ণ শিব, এইরূপ অগরিছিন্ন 
জ্ঞানের নাম পূর্ণখ্যাতি। 

1+ সপ্তম অনবস্থ উল্লানের অধিকারী সধকই পুর্ণথা।তি লাভ করিতে পারেন। প্রো উল্লাম 



২৪৬ কৌলমার্গ-রহন্ত 

পরে চ শান্্রামুশিষ্টাঃ।১০1৮১ 
উত্ত ধর্মের অতিরিক্ত যে সকল ধন্দশ তন্ত্রাস্তরে বিহিত হইয়াছে, তাহাও 

গ্রহণ করিবে * ১০1৮১ 

ইং বিদিত্ব বি নটি ৫ 
সর্ববতঃ কৃতকৃত্যত! শরীরত্যাগে শ্বপচগৃহ- 
কাশ্টোনপস্তরং জীবন্ুস্তঃ 1১০৮২ 

এইপ্রকার অবগত হইয়া ষথাশান্ত্র অনুষ্ঠিতবান্ কুলনিষ্ঠ সাধকের সর্ব 

গ্রকারে কৃতকৃত্যতা সম্পন্ন হয়। তাহার শরীরত্যাগ অর্থাৎ মৃত্যুতে চণ্ডাল- 

গৃহ ও কাশীতে কোন পার্থক্য নাই, যেহেতু তিনি জীবন্ুক্ত। 

তাংপর্যয। কৌলমার্গে যাহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, এমন কুলনিষ্ঠ সাধক 
কল্পহৃত্রে এই পর্য্যস্ত যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহ! সম্যকৃরূপে অবগত হইয়া, তদনুরূপ 

অনুষ্ঠান করিলে তিনি সর্ধপ্রকারে কৃতকৃহ্য হইতে পারেন, অর্থাৎ তাহার 

কত্য কর্ম নিঃশেষরূপেই কৃত হয়, করিবার আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না, 
ষ্ট কর্ম শেষ হন ধ্১এই কতর্ুত্যতালাভ জীবিত অবস্থার ফল, 

“চাঁলগৃহ এবং কাশীতে তৃল্যত।। এইরূপ অনুষ্ঠান যাহারা! না! করে, 

(ক্ষে কাশীতে মৃত্যু হইলে মুক্তি, কীকটাদি নিন্দিত দেশে মৃত্যু 
হইলে নরক, এবং পুণ্যদেশে মৃত্যু হইলে স্বগ্গলাঁভ, এইরূপ ফলের তারতম্য 
হয়। এইপ্রকার অনুষ্ঠানবান্ সাধকের কোন তারতম্য নাই, কীকটাদি 

নিন্দিত দেশ, চাগালাদিগৃহ, পুণ্যদেশ, কি কাশী, যে স্থানেই মৃত্যু হউক, তীহার 

মুক্তি অনিবার্ধ্য। অদ্বৈতজ্ঞানেই মুক্তি, অদ্বৈতভাব স্বাভাবিক, কাজেই মুক্ত 
অবস্থাও ম্বাভাবিক। অবিস্তা অদ্বৈতজ্ঞানকে আবৃত করিয়া ভেদজ্ঞান 

উপস্থিত করে, তাহাতেই জীব ম্বাভাবিক মুক্ত অবস্থা পরিহার করিয়, বদ্ধ 

পরাস্ত সময়।চার। সময়চারী সাধক পূর্ণধ্য।তি জীভের অধিকারী নহে, পূর্ণখ্যাতি সমীবেশনেচ্ছার 

অধিকারী, তিনি “আমি যেন পুর্ণধ্যাতি লাভ করিতে পারি” এইরূপ অভিলাষ সর্বদাই মনে 

জাগরূক রাখিবেন, তাহ। হইলে তদনুকুল ব্যাপারে সর্ব! যত্র থাকিবে। 
* রামেশ্বর এই নুত্রের টাকায় ত্রিকুটারহন্ত হইতে কৌলের অতোোষ্টিবিধি, রুদ্রযামলাত্ত্গত 

দেবীরহস্তের পঞ্ষষ্টিতম পটল হইতে কৌলশ্রাদ্ধ [ইহার অপর নাম মণ্ডলশ্রদ্ব], এবং স্বতস্ত্রত্তরে 

ত্রয়োদশ পটল হইতে কৌলপ্রায়শ্চিন্তবিধি অতিবিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন। গ্রস্থবিস্ৃতিভয়ে 

তাহ। এই গুলে লিখিত হইল না, জিজ্ঞাহগণ ভাহার উক্তি হইতেই জানিয়া লইবেন! 



পরগুরান-কল্পস্থৃত্র . ২৪১. 

অবস্থায় পরিণত হয়। এই বদ্ধ অবস্থায় যে সকল কর্ব করে সেই সকল 
কর্ধই স্বর্গ ও নরকের জনক। কৌলমার্গের সাধনায় চরম ভুমিকা অনবস্থ 
উল্লান পর্য্যস্ত উপস্থিত হইলে অবস্তা 'একেবারে নষ্ট হইয়! যায়। কারণ না 
থাকিলে কার্য ও থাকিতে পারে না, কাজেই তখন অবিস্তার কার্য ভেদজ্ঞান 
এবং বদ্ধ অবস্থ! দূর হইয়া, অদ্বৈতভ্ঞান ও ন্বাভাবিক মুক্ত অবস্থা! উপস্থিত হয়। 
অবিস্ত! এবং তজ্জনিত ভেদজ্ঞানই কর্ম ও ম্বর্গনরকের কারণ, অবিদ্যা ও 

ভেদজ্ঞান দূর হইলে তাহার কার্ধ্য কর্ন এবং ন্বর্ম-নরকও থাকিতে পারে না। 
এই অবস্থায় উপনীত হইলেই জীবন,ক্তি লাভ হয়। জীবিত অবস্থাতেই যে 
মুক্তি, তাহার নাম জীবন্ুুক্তি। অবিদ্যানাশের জন্তই কৌলমার্গের সাধন! । 
কৌলমার্গের সাধক চরম ভূমিকায় আরোহণ করিয়!, জীবিত অবস্থাতেই 
অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, জীবনুক্ত অবস্থায় উপনীত হুন। 
অবিদ্যা নষ্ট হওয়াতে তাহার কার্ধ্য কর্মফল ন্বর্গ-নরকভোগও আর হইতে 
পারে না। মুক্তি পূর্বেই লাভ করিয়াছেন, কাশীমরণে আর নৃদ্ভুন করিয়! 
কি মুক্তি হইবে? মুক্তের ত আর মুক্তি নাই দের ক্চুতি | মুত্ীঞক্রুষের 

চণ্ডালগৃহে মৃহ্যুতেও নরকের সম্ভাবন! নাই। এই জন্যই উক্ত? 
তাহার মৃত্যুতে চণ্ডালগৃহ ও কাশী তুল্য। অগ্ভএব কৌলসাধনতুল্য ঈ্ন 
পুরুষার্থনাধন আর নাই, ইহাই এই হ্যত্রের ভাব। 

কল্পস্থত্রের প্রথম থণ্ডে যে ফলরশ্রুতি আছে, তাহা দীক্ষার ফল। এইরূপ 
প্রত্যেক খণ্ডের ফনশ্রুতি সেই সেই খণ্ডে উক্ত কর্মের ফল। এই হুত্রে ষে 
ফল বল! হইল, তাহ! বিশিষ্টানুষ্ঠানের ফল, এই খণ্ডে উক্ত কর্মের ফল 

নছে।১০1৮২ 

য ইমাং দশখগ্ীং মহোপনিষদং মহা ত্রৈপুর সিদ্ধান্ত 
সর্ববস্বভৃতামধীতে স সর্বেবযু যজ্জেষু যষ্ট৷ ভবতি 
যং যং ক্রতুমধীতে তেন তেনাম্যেউং ভবতি ইতি হি 
শ্রয়তে ইত্যুপনিষণ্ড ইতি শিবম্ 1১০৮৩ 

যিনি মহাত্রৈপুরসিদ্ধান্তের সর্বন্বভূত দশধগ্ডাত্মক এই মহোপনিষৎ অধ্যয়ন 

করেন, তিনি সকল যজ্ঞের ষষ্ট! অর্থাৎ ফলভোক্তা হইতে পারেন। শ্রুতিতেও 

শোনা যায়--যে যে যজ্ঞ অধ্যয়ন করা যায়, অধ্যয়নের দ্বারাই সেই সেই যজ্ঞের 

ফলল।ভ করা যায়। উপনিষৎ সমাপ্ত হইল। 
২৭. 



২৪২ কৌলমার্গণ্রহন্ঠ 

তাৎপর্য্য। ব্রঙ্গন্বরূপ প্রতিপাদক বেদতাগের নাম উপনিষৎ। সাক্ষাৎ 
ও পরম্পর1, এই ছুই প্রকারে ব্রহ্ষপ্রতিপাদন হইতে পারে। মহোপনিষৎ 

[ ভ্রিপুরামহোপনিষৎ ] সাক্ষাৎ ব্রহ্ষগ্রতিপাদক | এই কল্পহত্রও মহোপনিষদ্রূপ 
সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থের অন্ুবাদক,* অতএব ইহারও ওপচারিক 

মহোপনিষত্ব আছে, এই জন্যই ্ত্রে ইহাকেও মহোপনিষৎ বল! হইয়াছে। 
ইহার ঘারা “এই কল্পহ্ত্র কেবল ব্রহ্ধপ্রাপক শাস্ত্র, অতএব পরমপুক্ুযার্থসাধন 

বলিস! ইহার অধ্যয়ন কর্তব্য" ইহ ধ্বনিত হইয়াছে যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, এই 
তিনের পূর্ববর্তিনী অর্থাৎ নিত্য, তাহার নাম ত্রিপুরা । যথা ভ্রৈপুরসিদ্ধান্তে_- 

"ত্রিভ্যঃ পুর ত্রিপুর1॥” কালিকাপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,_ 
“ভ্রিকোণৎ মণ্ডলধ্গান্ত তৃপুরঞ্চ ত্রিরেখকম্। 

মন্ত্রোইপি ত্র্যক্ষরঃ প্রোক্তঃ তথা বূপত্রয়ং পুনঃ ॥ 

ত্রিবিধা কুগুলী শক্তিঃ ত্রিদেবানাঞ্চ হয়ে । 

-. সর্ব ত্রয়ং আমরা ৎ তন্গাৎ তৎ ব্রিপুর! মতা] ॥” 
মণ্ডল অর্থাৎছণস্র ব্রিকোণ, ঘত্তর্থ ভৃপুরও ত্রিরেখাযুক্ত, ইহার মনত 

&র তিনটি রূপ, ব্রহ্ম! বিষ রুদ্র, এই তিন দেবতার স্থষ্টির জন্ত ইনি 

ভ্রিবিব। কুগুলী শক্তিরূপে বিরাজমানা, ইহার সকল ব্যাপারেই তিন তিন 

সংখা আছে বলিয়! ইহার নাম ত্রিপুরা । 1 

ব্রিপুরারহন্তে ত্রিপুর। পদের বহুপ্রকার নিরুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, গ্রস্থ- 
বিস্তৃতিভয়ে এবং অতিশয় প্রয়োজনের অভাব হেতু তাহা লিখিত হইল ন!। 
ত্রিপুর! সন্বন্ধী দিদ্ধান্ত ত্রেপুর সিদ্ধান্ত । নবনীত যেমন দাধর সারভূত, সেইরূপ 

এই মহোপনিষৎ অর্থাৎ কল্পনুত্র ত্রৈপুর সিদ্ধান্তের সর্বন্ঘভৃত অর্থাৎ সারভূত। এই 
মহোপনিষৎ যে অধ্যয়ন করে, পে সর্বষজ্জে অর্থাৎ এই করল্প্ত্রে বিহিত গণ- 
পত্যাদির উপানন! হইতে পরার উপাসন! পর্য্যস্ত সকল যজ্ঞ যষ্টা অর্থাৎ যজনবকর্তা 

হইতে পারে। ইহার তাৎপর্যয এই,--উপাসনাও যঞ্তবিশেষ, উপাসন। না করিয়াও 

কেবল মাত্র এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত উপাসনার ফল 

* ভ্রিপুরামহোপনিষৎকে মুল করিয়াই এই কল্পগ্ত্র লিখিত হইয়াছে । ত্রিপুরামহৌপনিষংদ 

যাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, এই গ্রন্থে তাহাই বিস্তৃতরূপে কধিত হইয়াছে। অতএব এই গ্রন্থ 

ত্রিপুরামহৌপনিষদের অনুবাধমাত্র | ব্রিপুরামহোৌপনিষৎ শ্রুতিঃ এই গ্রন্থ তগ্মুলক শ্বৃতি। 

1 শ্রীবিদ্ত। বা যৌড়শীরই অপর নাম ত্রিপুরা । | 
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লাভ হইবে। এই বিষয়ে হুত্রে “যং ষং ক্রতুমধীতে হেন তেনান্তেষটং ভবতি” এই 
আরণ্যক শ্রুতি উদাহৃত হইয়াছে। এই শ্রুতির তাৎপর্য এই,_-যে কোন যজ্ঞের 
বিধায়ক শ্রুতি অধ্যয়ন করিলেই সেই যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়। যায়। ইতি 
শব উপমংহারদ্যোতক। উপনিষৎ শব্দের অর্থ উপনিষতপ্রতিপাদক করসুত্র। 
আর্ধগ্রন্থে উপসংহারে মঙ্গলবাচক শব প্রয়োগ কর! হয়, এখানে শিবশব মঙ্গল- 
বাচক। ১০৮১ 

নিতোত্মব 

কেলগুরুর লক্ষণ 

সন্দর--ধাছার অন্গগ্রতাঙ্গ অনিন্দনীয়। নুমুখ--যেনি ঈষৎ হনসর ভৃত 
কথা বলেন। শ্বচ্ছ--ধিনি সর্বদাই সরল ব্যবহার করেন, কখনও কুটিল ব্যবহার 

করেন না। স্থুলভ--ধহার মনে কোনরূপ গর্ব নাই, পরস্ত সর্বদাই সন্তোষ 

বিরাজিত আছে। বহুতন্ত্রবিৎ_-যিনি সমগ্র তন্ত্রশান্ত্রে সম্যক বুৎপত্তি লাভ 

করিয়াছেন। অসংশয়_ ধিনি তব্জ্ঞান লাভ করিয়া মনের সংশয় দুর করিয়াছেন । 
সংশয়চ্ছিৎ--যিনি শিষাকে তত্বজ্ঞান প্রদান করিয়! তাহার মনের সংশয় ছেদন 
করিতে সমর্থ। নিরপেক্ষ -ষিনি দীক্ষা বা উপদেশগ্রদান প্রভৃতি বিষয়ে ধন- 

প্রাপ্তর আকাঙক্ষা রাখেন না, উপযুক্ত অধিকারী বুঝিয়া কেবল অন্ুগ্রহ- 
বদ্ধিতেই তাহা৷ প্রদান করিয়া থাকেন । গুরু--ধিনি শিষাকে সর্বদ] হিতউপদেশ 
প্রদান করেন। এই প্রকার কৌলদাধককে শিষ/ গুরুরূপে বরণ করিবে। ইহার 

ব্যতিক্ষমে গুরু শিষের ছুংখদায়ক হইয়া থাকেন।* 

*উমানন্দ, নিত্যোৎসবে তন্ত্রযাজতন্ত্র হইতে বটন উদ্ধৃত কগিয়! গুরু ও শিষ্যের যে লক্ষণ 

নির্দেশ করিয়াছেন, তাহারই মর্দানুবাদ প্রদত্ত হইল। অন্থান্ত নান! তস্ত্ে গুরু ও শিষ্যের লক্ষণে 
মারও অনেক কথ। বল! হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ই তন্ত্ররা্জে উক্ত এই কয়েকটি বিশেষণের 

অন্তর্তত হয়। 



২৪৪ . কৌলমার্গ-রহন্ত 

কৌলমার্গগমনেচ্ছ, শিষ্যের লক্ষণ 

সুন্দর, সুমুখ, স্বচ্ছ, সুলভ, শ্রদ্ধাবান্ _-কৌলমার্গে যাহার শ্রদ্ধ! আছে। 
নুস্থিরাশয়--যাহার অভিপ্রায় সুস্থির অর্থাৎ দৃঢ়, কখনও বিচলিত হয় না। 
অনুন্ধ--ভোগ্য বস্ততে বিশেষতঃ পঞ্চমকারে যাহার লোত নাই, যে পঞ্চমকার 

সেবনের লোৌভেই কৌলমার্-গমনে ইচ্ছুক নচে, পরস্ত পরমপুরুযার্থলাভের জন্তই 
কৌপমার্গগমনে অভিলাধী। স্থিরগাত্র-যাহার গাত্র স্থির অর্থাং শরীরচাঞ্চল্য 
নাই। প্রেক্ষাকারী--যে চারি দিক্ দেখিয়! শুনয়! বিশেষ বিবেচনাপূর্বক কার্য 
করে। জিতেক্ত্িয়-যে বিষয়ভোগ হইতে ইন্দ্িযরগণকে সংযত করিতে 

পারিয়াছে। আস্তিক--ঈশ্বর ও প্রলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে যাহার দৃঢ় বিশ্বাস 

আছে। দৃঢ়তক্তি_-গুরু, মন্ত্র ও দেবতায় যাহার দৃঢ় ভক্তি আছে। এই প্রকার 
শিষ্যকে গুরু দীক্ষ। প্রদান করিবেন । 

ঘুরপুর সিদ্ধান্ত 

ৃঁ থিবী, (৩৫) অপ, (৩3) তেজঃ, (৩৩) বায়ু, (৩২) আকাশ, এই 

প্ধীজ্ছুল ভূত। (৩১) গন্ধ, €৩*) রদ, (২৯) রূপ, (২৮) স্পর্শ, (২৭) শব, 
এই পঞ্চ তন্মাত্র বা সুক্সৃত। (২৬) উপস্থ, (২৫) পায়ু, (২৪) পাদ, 
(২৩) পাণি, (২২) বাকৃ, এই পঞ্চ কর্মেন্ট্রিয়। (২১) ঘ্বাণ, (২০) রসনা, 
(১৯) চক্ষুঃ, (১৮) ত্বকৃ, 0১৭) শ্রোত্র, এই পঞ্চ জনেক্িয় । (0৬) রজোগুণাত্মক 

অহঙ্কার, (১৫) সত্ব গুণাত্মক! বুদ্ধি, (১৪) তমোগুণাত্মক মনঃ, এই অস্তঃক্রণত্রয়। 

(১৩) গুণত্রয়সাম্যন্রপ! প্রক্ৃতি। (১২) চিত্ত বা জীবাত্মস্বরূপ পুরুষ। 

পরম[শবে অবস্থিত ব্বতন্ত্রতা, নিত্যতা, নিত্যতৃপ্তভা, সর্বকর্তৃতা1 ও সর্বজ্ঞতা, 

এই পাটি ধর্ম সঙ্কুচিত হইলে যথাক্রমে (১১) নিয্নতি, .০১৯) কাল, (৯) রাগ, 

৮) কলা ও (৭) অবিদ্য', এই পাঁচটি নামে আখ্যাত হয়। জগৎ ও পরমশিবের 

ভেদ-বুষ্ছির নাম,(৬) মায়! । জগৎ ও পরমশিবের অতেদবুদ্ধির নাম (৫) শুদ্ধবিদ্যা। 

পরমশিব যখন জগৎকে “ইদং”"রূপে দর্শন করেন, তখন তিনি (৪) ঈশ্বর নামে 

আখ্যাত হন। তিনিই (৩) সদাশিবরূপে জগৎকে “অহংপ্রূপে দর্শন করেন। 
পরমশিবের জগৎসিস্থক্ষা অর্থাৎ" জগৎস্ষ্টি বিষয়ে ইচ্ছার নাম (২) শক্তি। 

সপ 

* নুন্দর, ুমুখ, ন্বচ্ছ ও সুলভ; এই চারিটি বিশেষণ গুরু ও শিষ্য উভয়েরই তুল্য। 



নিতে)াৎসব ২৪৫ 

এই শক্তিযুক্ত পরমশিব প্রথম তত্বরূপ (১) ণিব। এই যটত্রিংশংতত্বই এই 
শাঞ্জদর্শন বা! ত্রেপুর দর্শনের প্রমেয় পদার্থ। এই ষট্তিংশততত্বাত্বক বিশ্বই 
পরমশিবের শরীর। ঈশ্বর ত্বীয় লীলাব্যাপারে যখন নিয়তি, কাল, রাগ, 

কল! ও অবিস্তা, এই প'চটি কঞ্চুকের দ্বারা নিজের স্বরূপ আবৃত করেন, তখনই 
তিনি জীবনামে আখ্যাত হন। এই কঞ্চুক হইতে মুক্তিলাভ করিতে 

পারিলেই জীব পরমশিব হইতে পারে। স্বীয় স্বরূপের উপশন্ধিঃ পরমপুরুযার্থ 
বা মুক্তি । * 

মন্ত্রোপাসন। 

বর্থাত্বক শব্ষসমূহ নিত্য । মন্ত্রে অন্ত পদার্থের সদৃশ অচিন্ত্য শক্তি নিহিত 
আছে। একমাত্র স্বগুরুপরম্পরা উপদেশের দ্বারা লভ্য ধর্মবিশেষের নাম 

সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের দ্বারা গুরু, শাস্থ ও দেবতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস 
স্থাপন করিলে সমস্ত সিদ্ধিলাভ হয়। এই শাস্ত্রের প্রামাণ্য একমাত্র বিশ্বাসের 

দ্বার। অধিগম্য। শ্রীগুরুর উপদি্ পন্থায়্্টস ও ীযাধ্যা শ্মিক বায নিরুদ্ধ 
করিয়! গুরু, মস্ত, দেবতা ও আত্মা, ইহাদের এীষ্য ভাবনা করিলে টন 
জ্ঞানলাভ হয়। স্বরূপানন্দের অভিব্যঞ্জক পঞ্চ মুকারের দ্বারা নে 

করিবে। প্রঙ্কাশে নরক হয়। উক্তরূণ ভাবনার দৃঢ়তা হইলে অলৌ কক 
উপায়ে নিগ্রহ ও অনুগ্রহের সামধ্য হয়। 

উপাসকধর্মম 

জন্ত দর্শনের নিন্দা করিবে না। ম্বীয় উপাস্য দেবতা ব।তিরেকে অন্ত 

দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব মনে করিবে ন1। সর্বদ! স্বীয় উপান্ত মন্ত্রের তত্বানুন্ধান 

করিবে | সর্বদা “শিবোহহম্॥ আমিই শিব, এইরূপ ভাবন! করিবে। কাম, 

ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্, অবৈধ হিংসা, চৌর্যা, লোকের সহিত বিরোধ, 
স্্রীলোকের প্রতি বিদ্বেষ, নিজের বিদ্িষ্ট পদার্থ, এই সকল বর্ন করিবে। 
গুরু সর্বজ্ঞ হইলে একমাত্র তাহারই উপাপন! করিবে, অর্থাৎ তীহারই উপদেশ 

গ্রহণ করিবে, অন্তের নিকট উপদেশপ্রাথী হইবে না। গুরুবাক্য এবং শাস্ত্রে 
পাপা সপন 

* উমানন্দ অতি সংক্ষেপে অথচ নুন্দররূপে ত্ৈপুর্র মিদ্ধান্ত নির্দেশ করিয়াছেন। তর্কবিহীন 

সরল সংক্ষিপ্ত দিদ্ধান্তজ্ঞানই উপাঁদনার উপযোগী । আমর| উমানন্দের উক্তির অবিকল অনুবাদ 

প্রদান করিলাম। | 
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সর্বত্র সংশয় পরিত্যাগ করিবে! একমাত্র নিজের উপভোগ-বুদ্ধিতে অর্থাদির 
উপার্জন করিবে না। ফলের অভিপন্ধি না করিগ। নিফামভাবে কর্মের আচরণ 

করিবে। নিজের বর্ণ ও আশ্রমবিহিত নিত্যকর্মধ লোপ করিবে না। পঞ্চ 

মকারের লাভ ন! হইলেও নিত্যপৃর্থ! লোগ করিবে না। বৈধ কর্মের অনুষ্ঠানে 
কাহাকেও ভয় করিবে ন।। 

সর্ববসারভূত ধর্ম 
ইন্দরিযবৃত্তি্বারা যে সকল বিষয় গ্রহণ কর! হয়, তাহা হবি: | ইন্িঃসমূহ 

ক্রকূ। জীবে অবস্থিত পরমশিবের সঙ্কুচিত ন্বতন্ত্রতা, নিত্যত1, নিত্যতৃপ্ততা, 

সর্বকর্তৃতা ও সর্বজ্ঞতাঁশক্তি আল! অর্থাৎ বন্কির শিখ | জীবে অবস্থিত পরম- 

শিবই বহি। স্বয়ং অর্থাৎ দেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা হোতা । এই প্রকার হোমের 

ফল নিগু? ব্রহ্গসাক্ষাৎকার। ন্বীয় পারমাথিক স্বরূপলাভের পরে আর কিছু 
নাই। ইছাই এই শাস্ত্রের মর্ধ্যাদা 1 

নু দীর্ঘ: আবশ্ঠ কতা 

ঠা বেস্তার মত গ্রকট। সকল দর্শনের মধ্যে এই বিদ্যা অতিশয় 

গুপ। জি বুদ্ধিতীন্ মানব সর্ব প্রন এই বিদ্যায় দীক্ষিত হইবে। কৌলিক দীক্ষ1 
তিন গ্রকার--শাম্তবী, শাক্তী ও মান্ত্রী। 

শাস্তবী দীক্ষা 

গুরু, শিষ্োর মস্তকে কামেশ্বরী ও কামেশ্বরের রক্ত ও শুরু চরথছয়ের বিস্তাস 

ভাবনা করিয়া, তাহা! হইতে ক্ষরিত অমুতের দ্বারা শিষ্যের বাহ্ ও আত্ান্তর 

মল দূরীভূত্ত করিবেন। ইহা! চরণবিস্তাসরূপা! শীস্তবী দীক্ষ1। 1 

* সহম্ারস্থিরস্থিত পরমশিব ব। পরমাত্ম।ই হাৎপুগ্তরীকে জীবাত্বরপে অবস্থিত হ্ইয়া 
ইত্রিয়গণ কর্তৃক সমাহৃত বিষয় উপভোগ করিয়! থাকেন। এই পরমাত্মাকে বহ্ছি এবং সঙ্কুচিত 
স্বতস্ত্রতাশজি, অর্থাৎ নিয়তি, সন্কুচিত নিত্যতাশক্তি অর্থাৎ কাল, সঙ্কুচিত নিত্যতৃপ্ততীশক্তি অর্থাৎ 
রাগ [ অনুরাগ ], সঙ্কুচিত দর্ববকর্তৃতাশক্তি অর্থাৎ কলা, সঙ্কুচিত সর্ধজ্ঞতাশক্তি অর্থাৎ অবিদ্য, 
এই পাঁচটি শক্তিকে সেই বহ্ছির শিখ| কল্পন! করিয়া, সেই বহিতে ইন্টরিয়রূপ শ্রক দ্বারা আমবত 
বিষয়রূপু হবিঃ আছতি প্রদান করিবে। ইন্দ্রিরস্বার। যে সকল বিষয় গ্রহণ কর! হয়, তাহা 
জীবায্মরূপ পরমশিবে আহুতি প্রদানমাত্র আত্মহ্খের জন্ত নছে, এইরূপ সর্বধদ! ভাবন| করিতে 
হইবে। যেত্রব্য বহ্ছিতে আছি প্রদান কর। হয়, তাহার নাষ হবিঃ। যাঙ্থাতে হবিঃ রাখিয়! 
আহতি প্রধান কর! হয়, তাঁহার নাম শ্রুকূ। 

+ প্রীবিষ্তার অপর নাম কামেশ্বরী, প্রাবিদ্যার ভৈরব অর্থাৎ শিবের নাম ফামেশখবর । কল- 
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শাক্তী দীক্ষা 

গুরু, শিষ্যের মূলাধার হইতে ব্রহ্গরন্ধ, পর্য্যন্ত দীপ্তিণালিনী প্রজপিত পাবক- 
তুল্য পরাসংবিদ্রূপা প্রকাশগ্লহরী ভাবন] করিয়া, তাহার কিরণদমূের স্বার। 
শিষোর পাপরূপ পাশ অর্থাৎ বন্ধনরঞ্জছু দগ্ধ করিবেন। ইহা শক্তিপ্রবেশরূপ! 
শাক্তী দীক্ষা। 

মান্্রী দীক্ষা 

দীক্ষাপন্ধতিতে উক্ত বিধি অনুসারে মণ্ডপে ঘটস্থাপন, মণ্ডগনির্মাণ, যন্ত্ররচনা 
প্রভৃতি করিয়া বথাবিধি পুজ| হোম প্রভৃতি সমাপন করত শিষ্যকর্ণে বী্মনত্ 
প্রদানের নাম মানত্রী দীক্ষা। 

. দীক্ষাত্রয়ে মুখ্য গৌণ পক্ষ 
গুরু, এক সময়ে এক প্রয়োগে শিষ্যকে এই দীক্ষাত্রয় প্রদান করিবেন। 

প্রথমতঃ শান্তধী, পরে শাক্তী, তাহার পরে মটদীক্ষণ গ্রুদান করিতে 

মুখ্য পক্ষ । প্রথমতঃ শাস্তবী দীক্ষা প্রদান করিয়।, কিছুকাল পরে ৪ 

এবং তাহার কিছুকাল পরে মাস্ত্ী না প্রদান করিতে পারে 
পক্ষ । 

গুরু, শিষ্যকে এই দাক্ষাত্রয় প্রদান করিয়া, তাহার পরে বথাবিধি ইষটমন্ত্ 
প্রদান করিবেন। পরে দশখগ্ডাত্মক কল্পহ্ত্রে উক্ত আচারের উপদেশ 

দিবেন। 

স্ত্রীলোকের এই ত্রিবিধ দীক্ষা হইতে পারে ন1। তাহাদের পক্ষে বা্দীক্গ 
বিহিত। মন্ত্রোপদেশের নাম বাগ দীক্ষা | 

শিষ্যের পরচিদ্রূপ সম্পাদন 

তাহার পরে গুরু শিষাকে “দেহেক্তরিয়াদি হইতে বিলক্ষণ, জাগ্রৎ স্বপ্র 

সূত্রের টাকার ও নানা তস্ত্রে এই ঝরিবিধ দীক্ষা বিস্ত তরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহাদের অবাস্তর” 
তেদও অনেক আছে। উমানন্দ এই দীক্ষাত্রয়ের আভাসমাত্র এই স্থলে প্রদান করিয়ছেন। 

আমরাও বাহল্যবোধে বিস্তৃত বিবরণ পরিত্যাগ করিয়া, উমানন্দের লিখিত বিবরণের অনুবাদ মাত্র 

প্রদান করিলাম। 

* বর্তমান সময় আমাদের দেশে যে দীক্ষ1 প্রচলিত আছে তাহাই বাগীক্ষ! বা মন্ত্োগদেশ 1 
ইহাতেও পুজ। হোস প্রভৃতি করিতে হয়। 
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নুযুণ্তি, এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী, সচ্চিদাননাত্বরূপ, গ্রত্যগা! হইতে অভিন্ন ব্রহ্মই 
তুমি” এইরূপ আত্মতত্বের উপদেশ করিয়া ললিতা, শ্তামা! ও বারাহী, এই তিন 
বিস্তার দ্বারা তাহার অঙ্গ তিনবার পরিমার্জন করত: আলিঙ্গনপূর্ব্বক মনতকা রা 

লইয়া শিষ্যকে নিজের মত পরচিৎস্বরূপ করিবেন । 

সর্ববমন্ত্রীধিকাঁর লাভ 

তাহার পরে শিষ্য শ্রীপুরুর উপদিষ্ট বিধানে “আমি আর অপূর্ণ জীব নহি, 
আমি পরিপূর্ণ পরমাত্মা বা শিব” এইরূপ ক্ষণকাল ভাবন1 করিয়! কতার্থতা 
লাভ করতঃ বিভবাম্থদারে ধন, বসন, আভরণ প্রভৃতির দ্বার প্রীগুরুর আরাধনা 
করিয়া, তছার নিকট জ্ঞাতব্য রহস্ত বিষয় সকল অবগত হইবে । শিষ্য ইধাতেই 
অবশিষ্ট সকল মন্ত্রের অধিকার প্রাপ্ত হইবে। 

ইহার পরে গুরু হুবিঃপ্রতিপত্তি অর্থাৎ দেবতার প্রপাদস্বরূপ মগ্সেবন, 
বিশেষার্থয ঢসঞ্জন প্রভৃতি দীক্ষুুহিত পুজার অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপন করিবেন। 

চা দীক্ষায় রা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, এই তিন জাতিরই অধিকার, অস্ঠের 

ঠী। ইহা 'হন্দরীমহোনয়' নামক নিবদ্ধে ব্যবস্থিত হইয়াছে । তাহার 
প্রমাণ জ্ঞা্নীবতত্ত্রে-. * 

“সর্ধশাস্ার্থ-বেদার্থজানিনে সুব্রতায় চ। 

দীক্ষ1! দেয়” 

এই বচনে বেদার্থজ্ঞানীকে এই দীক্ষা দেওয়ার বিধান করা হইয়াছে। শৃদ্র/দির 
বেদার্থজ্ঞানে অধিকার নাই, কাজেই তাহাদের এই দীক্ষাও হইতে পারে না । * 

স্পা পাস তি 

* বাগদীক্ষ বা মস্ত্রোপদেশ শুদ্রাদিরও হইতে পারে। বহুকাল হইতেই তাদৃশ গুরু ও শিষ্য 

উভয়েরই অভাব হুইয়াছে, এই জন্য উক্ত দীক্ষাত্রয়ের পরিবর্তে দ্িজ্াতির সম্বন্ধেও বগ্ৰীক্ষ।র প্রচলন 

বহুদিন পুর্বব হইতেই প্রচলিত হইগ়াছে। বিশেষতঃ এই ভ্রিবিধ দীক্ষ/ কেবল গ্রীবিদ্তার সম্বদ্ধেই 

বিহিত। 

. উমানন্দ নিত্যোৎসবে কর্হথত্র।মুসারেই প্রবিদ্ঞার উপাননাপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। ইহার 

প্রথমেই কৌলমার্দের যে কয়টি বিষয় সরল ও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারই অনুবাদ 

প্রদত্ত হইল । অনাবস্ঠকবোধে পদ্ধতির বিবরণ প্রদানে বিরত থাকিলাম। 



শপঙজসহহা 

আমরা এই পর্যান্ত দাক্ষিণাত্য মহারাস্ত্রায়ী কৌলমার্গীবলন্বী সাধক 

পণ্ডিতগণের নিবন্ধ হইতেই কৌলমার্শের রহশ্য উদ্্ঘাটিত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছি, বঙ্গদেশীয় নিবন্ধকারগণের কথা বিশেষ কিছু বলি নাই। তাহার 
উদ্দেস্ট, বলদেশীয় তান্ত্রিক সাধকগণ পঞ্চমকারের ছড়াছড়ি করিয় গিয়াছেন, ইহা 
চিরপ্রপিদ্ধ কথা ; ইহ। অবগত নহেন, এমন লোক শিক্ষিতসমাজে নাই বলিলেও 

বোধ হয়, অতুযুক্তি হয় না। দাক্ষিণাত্য মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে এখনও বৈদিক 
মার্গের বিশেষ প্রচলন আছে। তথায় তন্ত্রশান্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনা, বিশেষতঃ 

কৌলমার্গের সাধনা কিরূপ প্রবল ছিল এবং এখনও আছে, তাহা বলীয় 

শিক্ষিতসমাজে এখনও অপরিচিত। যে সকল শিক্ষিত বাঙ্কালী বাঙ্গালাকে 

কৌলসাধনার জন্মভূমি ও একমান্র লীলাক্ষেত্র বলেন, দাক্ষিণাত্যেরু এই সকল 
নিবন্ধের কথা পাঠ করিয়া তাহাদের ভ্রা্থ্গীর হুটব মনে ক 
এইরূপ করিয়াছি । বঙ্গীয় নিবন্ধগুলিতে যুক্তি ও দার্শনিক বিচার 

সাধনার উপায়ই বিবৃত হইয়াছে । দাক্ষিণাত্যের নিবন্ধগুলি যুক্তি 

বিচারের উপর প্রতিষ্িত। যুক্তি ও দার্শনিক বিচার, আধুনিক শিক্ষিতগণের 

মুখরোচক, এই জন্তও আমর! দাক্ষিণাত্য নিবন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। 
বঙ্গীয় নিবন্ধগুলি যখন রচিত হইয়াছিল, তখন যুক্তি ও দার্শনিক বিচারের 

প্রয়োজন ছিল ন| বলিয়াই নিবন্ধকারগণ স্ব স্ব নিবন্ধে তাহার অবতারণ। 

করেন নাই। তাহার! তান্ত্রিক দর্শনে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এই কথা 

বল! যায় না, যেহেতু-_তাহাদের নিবন্ধের স্থানে স্থানে যে সকল ইঙ্গিত আছে, 
তাহার দ্বার! তান্ত্রিক দর্শনে অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া! যায় ।* 

বঙদেশীয় নিবন্ধসমূছের অল্পই মুদ্রিত হইয়াছে, অধিকাংশই অমুদ্রিত আছে, 
তথাপিও নিতান্ত ছুলভ নহে। জিজ্ঞান্থগণ পূর্ণানন্দ গিরির শ্রীতবচিস্তামণি, 
শীক্তক্রম, শ্ামারহস্ত, তত্বানন্দতরঙ্গিণী; বরন্গানন্দ গিরির তারা রহস্ত, শাক্তানন্দ- 

তরঙগিণী; গৌড়ীয় শক্ষরাচার্য্যের তারারহন্তবৃতিক ; জগদানন্দ মিশ্রের 
সমস উট 

* জগবম্বা সময় দিলে এবং আঁকাজ্ঞ। পুর্ণ করিলে তান্ত্রিক দর্শন সম্বন্ধে পৃথক্ গ্রন্থ প্রণয়ন ও 

তাহাতে এই বিষয় বিস্তৃত আলে!চন! করিবার ইচ্ছা! আছে। 

২৮ 



২৫৪ কৌলমার্গ-রহস্য 

কৌলিকার্্চনদীপিক1) সর্বানন্দের সর্কোল্লাসতনত্র) শ্রীকৃষ্ণ বিদ্তাবাগীশের তন্তরত্ব; 
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার প্রভৃতি নিবন্ধগুলি অধ্যয়ন করিয়া বঙ্গীয় 
সাধকগণের কৌলমার্গ সম্বদ্ষে অভিমত অবগত হইতে পারেন। বঙ্গদেশে 

আরও বু নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল, বাহুল্যবোধে তাহাদের উল্লেখ কর! হইল না, 
প্রদিদ্বগুলিরই নাম নির্দেশ করা হইল। মিথিলাতেও বহু তান্ত্রিক নিবন্ধ রচিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে নৃসিংহ ঠকুরের “তারাভক্তি্থধার্ণব* একখানি বুছৎ ও 

উপাদেয় নিবন্ধ । নেপালের মহারাজ প্রতাপ শাহের সঙ্কলিত '*পুরশ্চ্য্যার্ণৰ” 

অতি স্থুবুহৎ ও উপাদেয় নিবন্ধ । 

কালী, তার! প্রভৃতি দেবতা-ভেদে কৌলাচারের কিছু কিছু ভেদ আছে; 
দেবতাভের্দে কৌলাচারের নামও ভিন্ন ভিন্ন; যেমন--'তারার উপাপনায় 

বিছিত কৌলাচারের নাম চীনাচার বা মহাচীনাচার | পুরম্চর্য্যার্ণবে এই সকল 

ভেদপ্রাপ্ত ও ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত কৌলাচারের অতিবিস্তৃত' বিবরণ প্রদত্ত 

হইয়াছে, ন্িজ্ান্থগণ তথায় তাহ! অবগত হইতে পারিবেন। 
এক ্রীবিসবিষয়েছ্নুখ্য কৌলাচার বিহছিত। বজদেশে শ্রবিস্তার 

নতিবিরল, কালী তার! প্রভৃতির উপাসকই অগিক। এই জন্ত 

বঙ্গদেশীয়/বন্ধগুলিতে তত্তদেবতার বিহিত আচারই বিবৃত হইয়াছে, মুখ্য 

কৌলাচার বিবৃত হয় নাই। পূর্ণানন্দ গিরিকৃত *শ্রীতত্বচিস্তামণি””তে মুখ্য 
কৌলাচারই বিবৃত হইয়াছে। 'ঝ্রীতত্বচিস্তামণি” শ্রীবিদ্ভার উপাসনাপ্রতিপাদক 

নিবন্ধ। দাক্ষিণাত্যের শাক্তসম্প্রদায় প্রায় সকলেই শ্রীবিদ্তার উপাসক, অন্ত 

বিস্তার উপাসক অতি বিরল।* এই জন্ত দাক্ষিণাত্যের নিবদ্ধগুলি শ্রাবিস্ভ।র 
শ সপ পাশাপাশি পলো সপ্পাশাশিশশপাশীশিপীপ্পলাটী। 

* রাজসাহি বরেন্দ্র অনুপন্ধান-সমিতিতে অবস্থানকালীন আমি তান্ত্রিক শাক্তদর্শনের 

অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলাম | শাকদর্শনের গ্রন্থ বর্তমান সময় অতি ছুলভ। অনুসন্ধানে জানিতে 

পারিলাম, মান্দ্রান্ধের অন্তর্গত কোন শ্রীমে অনস্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী নামক কোন পপ্ডিতের নিকট এই 

বিষয়ে বিশেষ সন্ধান পাওয়। যাইবে । পরে পত্রব্যবহারে তাহার সহিত পরিচয় লাভ করায় তিনি 

আমাকে লিখিয়ছিলেন, মান্রাজ টিপ্লিকেন নামক স্থানে এস্, ভি, প্রীনিবাস আয়ার নামক 

একজন সম্রান্ত ব্রা্মণ বাদ করেন, ইনি আধুনিক শিক্ষার উচ্চশিক্ষিত এবং গভর্ণমেন্টে ও 

সাধারণে বিশেষ প্রতিপন্তিশ।লী। ইহার নিকট দেবী আগম অর্থাৎ শাক্ততন্ত্র সম্বন্ধে বহুসংখ্যক 

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি আছে ; ইঁছার নিকট পত্র লিধিয়া এই সকল পুথির প্রতিলিপি আনাতে 
পারি। তগুসারে আমি উক্ত আয়ার মহোদয়ের নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম । আমি দেবন!'গর 

অক্ষরে সংস্কৃতভাষায় পত্র লিখিরাছিলাম, তিনি ইংরাঁজিতে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি 

শাসিত 
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উপাসনাপ্রতিপাদক এবং তাহাতে মুখ্য কৌলাচারই বিবৃত হইয়াছে । আরও 
একটি কথা-_দাক্ষিণাত্যে কেরলসম্প্রদায় এবং বাঙ্গালায় গোঁড়ীয় সম্প্রদায় 
প্রচলিত; এই উভয় সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক ভেদও কিছু কিছু আছে। এই 

সাম্প্রদায়িক তেদ এবং তদৃগত রহস্তও পুরশ্ত্ধ্যার্ণবে বিবৃত হইয়াছে। . 
বামাচার ও কৌলাচার ভিন্ন, উভয় আচারেই পঞ্চমকারসেবন বিছিত 

হইয়াছে। বামাচাঁর বেদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয় নহে, কৌলাচার 
বেদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণেরও অবলম্বনীয় ; বামাচার শূদ্রা্দির পক্ষে বিহিত; 
বেদাচারত্রষ্ট ব্রাহ্মণ বামাচারের পথে কৌলাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, ইহ! 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে । দাক্ষিণাত্য ব্রাঙ্মণগণ অদ্যাপি বৈদিক মার্গ পরিত্যাগ 
করেন নাই। বাঙ্গালা দেশ হইতে বিশুদ্ধ বৈদিক মার্গ বনু দিন পূর্ব্ব হইতেই 

নির্বাসিত হইয়াছে*। এই জন্য বেদাচারপরায়ণ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্ষণগণ 

বামাচারের আশ্রয় না লইয়া, দক্ষিণাচার হইতেই কৌলাচারে প্রবেশ করিতেন, 
পট পাপা (রা 

ইংরাঁজিতে নাম দস্তখত করিবার পুরের্ধ দেবনাগর গুভ্ররে “ত্ীবিষ্তে'পাঁসক£” 

বারা প্রীবিষ্তার উপাসক বলিয়া! আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিছী। তিনি আ 

করিয়াচিলেন। আহ! এই--আমি ব্যক্তিগতভাবে, কি সমিতির পক্ষ হইতে পু. 

প্রার্থন৷ করিতেছি ; মমিতিকে তিনি প্রতিলিপি দিবেন না; কারণ, এই শ! 

ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা! করিলে আমি ব্রঙ্গণ ও দীক্ষিত কি না, দীক্ষিত হইলেও শাক্ত কি না 

আমি এই সকল প্রশ্নের উত্তর এবং অন্মৎপূর্ধ্পুরুষ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্ধ্য শ্রীমৎ পূর্ণানন্প গিরির। 

পরিচয় প্রদান করিলে তিনি আমাকে সভাষা “শক্তিহুত্র” ও সটীক *্রীবিদ্যা রত্বৃত্র”' নামক 

ছুইথানি শান্তদর্শনের পুথির প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন,__ 
তাঁহার নিকট আরও বহু দেবী-মাগমের পুথি আছে, লিখিলে ক্রমে ক্রমে সেই সকল পুধিরও 

প্রতিলিপি দিতে প্রস্তুত আছেন। প্রতিলিপিতে বহু খরচ পড়ে, ইচ্ছ। সন্বেও অর্থাভাবে আর 

প্রতিলিপি আনাইতে পারি নাই ; “উখায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরণাঃ*॥ পাঠক দেখিবেন, 

আধুনিক উচ্চশিক্ষিত হইয়াও তন্ত্রশান্ত্রে ইহার কিরূপ নিষ্ঠা, অনধিকারী সাঁধারণকে গ্রন্থের 

প্রতিলিপি গ্রদানেও অসন্মত | 

* বাঙ্গালীর বেদব্যাখ্য। সম্বন্ধে আমি অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়্াছি। সময় 

পাইলে “বাঙ্গালীর বেদব্যাধ্য।” নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়।, তাহাতে বাঙ্গালী কেন বেদাধায়ন 

পরিত্যাগ করিয়! বেদজরষ্ট আখ্যার় অভিহিত এবং কেবল তস্ত্রমার্গের আশ্রয় অবলম্বন করিয়| 

্বস্ত্রশীস্ত্রের অনুশীলন এবং তান্ত্রিক সাধন। ও তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপে অনুরক্ত হইয়াছিল, কত দিন 

পূর্ব হইতেই ব! তাহার বেদাধ্যয়ন-রাহিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! যায়, এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত 

আলোচন। করিবার ইচ্ছা! আছে। জগান্বা ইচ্ছ। পুর্ণ করিবেন কি নাঃ তিনিই জানেন। 



২৫২ কৌলমার্গ-রহন্ত 

আর বঙ্গীয় ব্রাক্ষণগণ বামমার্গের আশ্রয় লইয়া, পরে কোৌলমার্গ অবলম্বন 
করিতেন। এই জন্ত দাক্ষিণাত্য নিবন্ধে বিশ্তদ্ধ কৌলাচার বিবৃত হইয়াছে, 
তাহাতে বামাচারের গন্ধও নাই; কিন্তু বঙ্গীয় নিবন্ধগুলিতে প্রায়ই বামাচার ও 
কৌলাচার মিশ্রিত হইয়৷ গিয়াছে, কোন্টি বামাচারের কথা, আর কোন্টি 
কৌলাচারের কথা, তাহ! বাছিয়! নেওয়! অনভিজ্ঞের পক্ষে দুঃসাধ্য | নিবন্ধকারগণ 
যে অনভিজ্ঞতাবশতঃ এইরূপ করিয়াছেন, তাহ! নহে; বাঙ্গালী সাধকগণ বামা- 
চারের ভিতর দিয়াই কৌলাচারে গ্রবেশ করিতেন, এই অন্ত তাহারা উভয় 
আচারের মধ্যে বিচ্ছেদ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। বামমার্গের 

সাধন! তামসিক সাধনা, কৌলমার্গের সাধন! সাত্বিক সাধনা । বেদাচারপরায়ণ 
সাধক সব্বগুণপ্রধান, এই জন্ত তাহার পক্ষে মুক্তির আকাক্জায় তামসিক সাধনার 

প্রয়োজন হয় না; এুহিক ভোগ কামনা করিলে তিনিও তামসিক বামমার্গ 
অবলম্বন করিতে পারেন । বেদভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ তমোগুণপ্রধান, এঁধ জন্য তাছার 

পক্ষে মুক্তিরু্গাকাজ্ষায়ও তামসিকু বামমার্গ অবলম্বন করিয়া, পরে কৌলমার্গের 
রী করিতে হই কল কথা মনে রাখিয়! দাক্ষিণাত্য ও বঙ্গীয় 

রনি মুশীলন করিতে হইবে। 

বঙ্গদেপরখ্ঠর্ণানন।, বদ্ধাণন্দ, সর্বানন্দ প্রভৃতি বহু মহাপুরুষ কৌলমাগের 

সাধনায় লিদ্ধি লাভ করিয়। সর্বজনপরিচিত হইয়! গিয়াছেন । এখনও বঙ্গদেশে 

কোৌলমার্গের সাধন! অন্তঠিত হয় নাই, তবে প্রকৃত কৌলসাধক অতিবিরল। 
প্রকৃত কৌলসাধক প্ররচ্ছন্লভাবে থাকিয়া স্বীয় আচার গোপনে রাখেন বলিয়। 
তাহাদিগকে কেহ চিনিতে পারে না। ভোগলম্পট বিষয়াসক্ত ভগ্ডগণ কামিনী- 

কাঞ্চনে আসক্ত হুইয়া কৌলাচার ঝ! বামাচারের তাণ করত মদ্যপানে মত্ত হইয়। 

নানা কুৎসিত আচরণ করিয়া থাকে; ইহ! দেখিয়াই জনসাধারণ কৌলাচার বা 
ৰামাচারের নামে নাসিক। কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রক্কত কৌলাঁচারী 
বা বামাচারী সাধকের সন্ধান লইবার স্থযোগ পান না, যেহেতু তাহার! স্বীয় 

আচার অতি গোপনে রক্ষা করেন। 
সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া প্রকাশ্তেও স্বীয় আচার অবলম্বন করিতে 

পারেন, তাহাতে দৌষ হইবে না; যেহেতু তখন তিনি জনসমাজের স্ততি-নিন্দার 
অতীত, ইহা! পুর্বে উক্ত হইয়াছে । এইরূপ সাধক অতি বিরল, বু ভাগ্যবলে 
কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। 



উপসংহার ২৫৩ 

বীরভূম জেলায় তারাপুর নামক দিদ্ধবপীঠ তারাপীঠের বাম! ক্ষেপার নাম 
অনেকেই শুনিয়াছেন। তীহার আচরণ সাধারণের নিকট ঘ্বণিত বলিয়! বোধ 
হইলেও যাহারা তাহার দর্শনলাভ করিয়! ক্কতার্থ হইতে পারিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে কেহই তাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি ন! করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাহার 
প্রকৃত নাম ছিল বামাচরণ, তিনি সর্বদ। পাগলের মত ব্যবহার করিতেন বলিয়া 

লোকে তাহাকে বাম! ক্ষেপা বলিত। তিনি বেশী দিনের লোক নহেন, 

১২৪১ সনে অন্বগ্রহণ করিয়৷ ১৩১৮ সনে দেহত্যাগ করিয়াছেন । ইনি লেখ! পড়া 

জানিতেন না, কেবল পূর্বজন্মের সাধনাবলে শ্রীগুরুর কপ! লাভ করত সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করিয়া! লৌকিক ভাবে বিস্তোপাঞ্জন না করিয়াও অলৌকিক উপায়ে 
সর্বশান্ত্রদারভূত পরা বিস্তায় জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন । জিজ্ঞান্থগণ শ্রীযুক্ত 

যোগীন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়-প্রণীত “বামাক্ষেপা* নামক পুস্তকে তাহার 

বিবরণ জার্সিটত পারিবেন। তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন না| করিয়াও ভক্ত 

জিজ্ঞান্থগণকে কৌলশাস্ত্রের মারসিদ্ধান্তগুলি কিরূপ ভাবে উপন্চেশ দিতেন, 

তাহার নিদর্শনগ্বরূপ “বামাক্ষেপা” হইতে স্কট ভি উদ্ধৃত 

বল! বাহুলা, বামাক্ষেপা কৌলমার্গের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছি 

একটী ভক্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন --বাবা, তান্ত্রিক 

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম ন৷। এ্রকজন তান্ত্রিক সক্ন্যাসীকে দেখে শুনে 

বড়ই দ্বণা! হয়।” ইহার উত্তরে তিনি বলেন, “এ ত দরকার। ধাকে সকলে দ্বণা 

করে, তাকে ম! যে কোলে করেন, ত। কি জানিস্?” 

তক্ত আর একজন গৃহস্থ তান্ত্রকের কথা বলিলেন যে, সে অনবরত মদ 

মাংস খেতে । এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন---এ সব শাস্ত্রে আছে। 

ইহার উত্তরে সাধক বামাচরণ বলেন, মায়ের নামে যে মদ খেয়ে ঢলাঢলি 
করে, তার নাম কর্তে নাই। দেখ বাপু, ভক্তের সাধন। বড়ই গুপ্ত, ইহা লৌক 

দেখাবার জিনিষ নয়, তাই গুরু বল্তেন--“গোপয়েন্নাতুজারবৎ” | তুমি ষে 

কেউ হও ন! কেন -- সাধন! কখনও লোক দেখাইয়! করিবে না, তাতে তোমার 
সাধনা ভাল হবে না। লোক দেখাইয়। কেবল পুজাদি করিতে হয়। 

সাধকের সাধন! খুব গোপনে, কেউ ন জান্তে পারে, জানলেই পণ্ড» 

* পাঠক দেখিবেন, বামাক্ষেপার এই উক্তির মুল-_“প্রীকট্যান্নিরয়ঃ” এই শাস্তবাক্য। 



রঃ কৌলমার্স-রহন্ত 

ভক্তের আর একটী প্রশ্ন,__বীরাঁচারী কি রাহ্িক ভাবে পঞ্চমকার করে 

দেবীকে সন্তষ্ট করেন ? | 

ইহার উত্তর,-_তন্ত্রে আস্তরিক কিছুই নাই, সকলই বাহক; বাহক করতে 
করতে আস্তরিক আপনি হয়। যেমন স্বপ্ন দেখা_-আগে প্রত্যক্ষ করা আছে, 

তাই ত স্বপ্ন দেখা যায়*। কিন্তু এট] ঠিক যে, সান্বিকভাবাপন্ন ন! হইলে কেহই 

মায়ের কোলে উঠতে পারে না| সাধনার ছুইটি পথ আছে--প্রবৃত্তি আর 

নিবৃততি। প্রবৃত্তি--৩ভাগ | নিবৃত্তি-যোগ। যাহারা একেবারেই নিবৃত্তিপণে 

আসিয়াছে, তাহাদের এক জন্মের সাধনা নয়, জন্মজন্মাস্তর হতে তার৷ 

ভোগবাসনা চরিতার্থ ক'রে, তবে নিবত্তিমার্থে এসেছে । এখন তাদের 

অরুচি হয়েছে--তাই নিবৃত্তি। ইহাদের আর পতনের ভয় নাই। 

আর যাহার জোর করে নিবৃত্তি করতে যায়, তাঁদেরই পতন। ভোগ 

তোমাকে করতেই হবে, নতুবা নিবৃত্তি আসবে কেমন করে। ধশ্ঘ ও ভোগের 
শেষ না হুইল মান্য নিবৃত্তিমার্গে আসতে পারে না। তোমার একটি ভাল 

ূ রি ত ইচ্ছা! আহহ বা ভাল বিষয় ভোগ করিবার ইচ্ছা আছে, 

যার করে তাকে দমন করতে পার কি?$ একজনকে তুমি ভাল- 
বাস, যত তাহার তৃপ্তি না*হুইবে, তত দিন তুমি তাহাকে ছাড়তে পার কি? 

যদ্দি তৃপ্তি হতে না! হতেই ছেড়ে দাও, তাহা হইলে এক সময় না এক সময় সে 

অতৃপ্তি তোমার পতনের কারণ হইবে। সাধারণ অধিকারীর পক্ষে মহানির্ববাণ 

গজাগ্রৎ অবস্থায় যে পদার্থ প্রত্যক্ষ কর! হয় নাই. তাহ! ন্বপ্পে দেখ! যাইতে পারে না। . 
অপ্রত্যক্গ ঘটন। স্বপ্নে দেখ! যাইতে পারে, কিন্ত সেই ঘটনার প্রত্যেক পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
প্রত্যক্ষ কর! আছে, নেই প্রত্যক্ষীভূত পদার্থগুলি ব্বপ্নদৃষ্ট অপ্রত্যক্ষ ঘটনায় সংযুক্ত হয় মাত্র। 

1 কৌলমার্গের সাধন! সান্বিক সাধন, ইহা! পূর্বে উক্ত হইয়াছে। শক্ত,পাদনায় 
কৌলমার্গ ভিন্ন সিদ্ধিলাভ হইতে পারে ন!। 

| প্রীমদ্ভগবদ্গীতার় [৩৬] ভগবান্ও বলিয়াছেন,-ভোগাকাঙ্ষ। চরিতার্থ করিবার 

জন্য ব্যাকুল চিত্তকে যে বলপুর্রবক দমন করিয়! রাখে, সে কপটাচারী। য্থা,-- 

“কর্দেন্িয়াণি সংযম্য ষ আস্তে মনস। শ্মরন্। 

ইন্জরিয়ার্থান্ বিমুঢ়াক। মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে (৮ 
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' তস্ত্রোক্ত পঞ্চমকার প্রবৃত্তির পথে, আর আগমসারোক্ত পঞ্চমকার নিবৃত্তির 

পথেঞ্ছ। সধবা নারীর পতিপ্রেম আর বিধবা নারীর পতিপ্রেম যেমন তফাৎ, 
এ সেই রকম। রাধিক] বুন্দাবনে কেলে ঠাকুরটির সঙ্গে খেলা করতেন, তখন 
তার মহানির্ব্বাণতত্ত্রাদির ভাব, আর যথন কেলে ছোঁড়া মথুরায় চলে 
গেল, তখনকার ভাব আগমসারাদির ভাব! 

* মহানির্ব্বাণতস্ত্রে বাহ পঞ্চমকার এবং আগমসারে আধ্যাত্মিক পঞ্চমকার কথিত হইয়াছে। 

আগমসারোক্ত আধ্যাত্মিক পঞ্চমকার এইরূপ, 

“সোমধারা ক্ষরেদ্যা তু ব্রহ্ম রন্ধ দবরাননে । 

পাত্বানন্দময়ন্তাং যঃ স এব মগ্যনাধকঃ 1 

মাশদোদ্ রসন! জ্ঞেয়৷ তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্। 

সদ| যে ভক্ষয়েদ্ দেবি ন এব মাংসসাধকঃ । 

জীঙগ।-ঘমুনয়োন্বধ্যে মতন্ডৌ ঘৌ চরতঃ সদা । 

তৌ মৎস্তো ভক্ষয়েদ্যস্ত ন ভবেন্মৎসনাধকঃ ॥ 

সহস্রারমহাপন্নক্ণিকামধ্যতে। ভবেৎাটি 
আত্ম। তত্ব দেবেশি কেবলঃ পারদোপমঃ ॥ 

হুধ্যকোটিপ্রতীকা শশ্চন্ত্রকো টিস্শীতলঃ |. 

অতীব কমনীয়শ্চ মহাকুওলিনীযুতঃ | 

যস্য জ্ঞানোদয়্তত্র মুদ্্াসীধক উচ্যতে। 

মৈথুনং পরমং তত্বং হৃষ্টি-স্থিত্যন্তকারণম্ ॥ 

মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধিত্র গ্লাজ্ানং সুদুলভিম্। 

রেফস্ত কুষ্কুমাভান: কুগ্মধ্য ব্যবস্থিতঃ | 

মকারশ্চ বিন্দুরূপে। মহাযোনো স্থিতঃ প্রিয়ে। 

আকার-হংসমারুহা একত৷ চ যদ ভবে ॥ 

ত্দা জাতং মহানন'ং ব্রহ্গজ্ঞানং সু হুলভম্।” 

আমর বিশুদ্ধ আগমসার দেখিতে পাই নাই। উদ্ধত বচনগুলিতে অশুদ্ধি আছে। এই 

বচনগুলির তাৎপধ্য এই-ব্রহ্গরদ্ধে, চন্দ্রমগ্ল অবহিত। যে সাধক যোগসাধনবলে ব্রদ্ধরষধে, 

সহম্্ীরপক্মে শিব-শক্তি-সীমরন্ত সম্পাদন করিয়া, তজ্জনিত চন্দ্রমগ্ুল হইতে ক্ষরিত নুধাধার! পান 

করিতে সমর্থ, তিনিই মদ্যসাধক | যিনি রসনার দ্বার! উচ্চারিত বাক্যকে ভক্ষণ করিতে অর্থাৎ 

বাক্সংযম করিতে পারেন, তিনি মাংসসাধক। যিনি সাধনার দ্বার! ঈড়া ও পিঙ্গলানাড়ীতে 

প্রবাহিত স্বাস-প্রস্বাসক্রিয়! রুদ্ধ করিয়! মনকে নিশ্চল করিতে পারেন, তিনিই মত্স্তসাধক। 

বিনি সহজদলকমলকর্মিকাগত পরমাক্ধার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন, তিনিই মুস্রীসীধক। 
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ভালবাস! ছুইগরকারে নিবৃত্তি হয়; এক--বাঞ্িতফে লাভ করিয়া, 
অপর-_তাহাকে $ত্তা করিয়।। বাঞ্িতকে লাভ করিয়া যাহা, তাহা 

প্রবৃত্তিমার্গে। আর তাহাকে চিন্ত! করিয়! যে তৃপ্তি, তাহ! নিবৃত্তিমার্গে* । দেখ, 

কালের শক্তি কালী, তন্ত্রের মতে কালীসাধন। না৷ করিলে লোক ঈশ্বর উপাসনার 
অধিকারীই হইতে পারে না। কেহুবা৷ গ্রত্যক্ষতাবে, কেহ বা পরোক্ষভাবে 

“র্"-কার--শক্তি, $ধর্ধিনী। ইনি দেহস্থিত কুগ্ডমধ্যে অর্থাৎ মূলাধারচক্রে অবস্থিত 
আছেন । “ম”-কার--পুরুষ, পরমাত্ম॥॥ পরমশিব। ইনি মহাযোনি অর্থাৎ সহত্রদলকমল- 

কর্ণিকাগত- ত্রিকোপমধ্যে অবস্থিত আছেন। ““আ।”-কার-শ্বাস-প্র্থাস দ্বার সম্পাদিত “হংসঃ” 

এ ইং পাম রকার কুগুলিনী শক্তি আকাররূপ হংনে আরোহণ করিয়। মকাররূপ পরম- 

সহিত মিলিত হইলে ভীহাদের সামরন্ত-জনিত যে সৈথুনানন্দ অনুভূত হয়, তাহাই ব্রহ্ষ- 

জ্ঞানের সাধক প্রকৃত মৈথুনানন্ন । 

মৈথুনক্রিয়ার নাম রমগ। ক্রীড়ার্থক “রম” ধাতু হইতে রমণ, রাম এবংঞামা, এই তিনটি 
শবই নিঙ্গল্ন চুইয়াছে। পুরুষ নারীতে রমণ করে বলিয়৷ নারীর এক নাম রাম! । পুরুষ নারীতে 

রমণ অর্থাৎ প্রমথুন কৃ! ৮৫ আন্ন্সনুভব করে, সাধক ঈশ্বরে রমণ অর্থাৎ মনোজররপ্র 
দা সেইরপ আনন্দ অনুভব করেন বলিয়! ঈশ্বরের এক নাম রাম। “রাম” এই শব্দে 

শিনীরুকিংশী শক্তি, মকার পুরুয়রূপ পরমশিব এবং আকার উভয়ের সংযোগসাধক । 

এই ৯০ একটি কবিত। মগ, তাহা! এই” 
“পঙ্গম-নি্ঠিবিকল্পে বরাঁমহ বিরহে। ন সঙ্গমন্তত্।১। 

সঙ্গে সৈব তথৈকা বিরহে তগ্ময়ং জগৎ |” 

কোনও নায়ক নাক্সিকার সম্বন্ধে বলিতেছে,_তাহার সঙ্গম এবং বিরহ, এই উভয়ের মধ্যে সঙ্গম 
অপেক্ষ! বরং বিরহই ভাল। সঙ্গমে কেবল এক! তাহাকেই দেখিতে পাই, আর বিরহে জগংকেই 

তনসকনরূপে দেখিতে পারি । ভক্ত দীধকও অভীষ্ট দেবতাকে জগন্ময়রূপে দেখিবার জন্যই ব্যাকুল। 

এই জন্তই একজন সাধক অভীষ্ট দেবতাকে সম্বোধন করিয়া! বলিয়াছেন,__ 

“বুবতীনাং স্থা যূনি যুনাঞ্চ যুবতৌ বথ|। 

মনোহীতরমতে তহৎ মনোইভিরমতা তব 1% 

যুবকে যুবতীর মন এবং যুবতীতে যুবকের মন যেরূপ অভিরত হয়) অ।মার মদও তৌমাতে 
সেইরূপ অভিরত হউক। 

1 প্রকৃতির সাধনার দ্বার| ঈশ্বরপ্রাপ্তি হলভ, ইহ পুরের্ব উক্ত হইয়াছে। বামাচরণও 
তাহাই বলিয়াছেন। ভান্কর রায়ও নান গ্থানে বলিয়ছেন,_ষে ষে দেবতার উপাসনাই করুক ন 

কেন, শেষে সকলকেই শক্তি উপাসন। করিতে হইবে, নতুধ ব্রহ্ষপ্রাপ্তি হইবে ন!। 



উপসংহার ২৫৭ | 

এইবপ সাধন! করে থাকে। পূর্বে তোমায় এবং আরও কেক জনকে পরোক্ষ 
অর্থাৎ সান্বিকভাবে পঞ্চমকার সাধনার কথ! বলেছি। গুরুদেব বলতেন,_. 
মেরুদণ্ডের ছুই ধারে ঈড়! পিঙ্গলা নামে ছুইটি স্নায়বিক শক্কিগ্রবাহ * ও তাহার 
মধ্যে স্ুযুন্নানামে একটি নাড়ী আছে। এ নাড়ীর নীচে কুগুলিনী শক্তি 

আছে, বখন এঁ শক্তি জেগে উঠে, তখন এ নাড়ীর ভিতর দিয়ে উঠবার চেষ্টা 

করে, যতই সে উঠতে থাকে, ততই ষোগীর নানারকম অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ 

পায়। যোগিগণ প্রাণায়ামষোগত্বার৷ কুণ্ডলিনী শক্তি শীর্দীয়, আর তান্ত্রিকগণ 

পঞ্চমকারের দ্বারা সহজে তা৷ জাগাতে পারে । 

মদ খেলে জাতিপাত হয়। মদ খেয়ে মাতলামি করা বা কে এর! 
খারাপ আচার ব্যবহার করা কোন তন্ত্রের কোথাও লেখা নাই। তান্ত্রিক 

সাধনায় অভিষেক আছে। অভিষেক মানে গুরু শিষ্যকে উপযুক্ত মনে করিলে 
এক পদ থেঞ্রে অন্ত পদে তুলিয়া দিতে পারেন, সেই তুলে দেবার নাম 

অভিষেক $। এই শোধিত মগ্তাদি নিয়মিত পরিমাণে পূজার স্মর্টিবহার 

করিলে নিজ্জীব প্রাণ সভীব হইয়া উঠে;স্ছদীই শত উহাকে স 
বলেছে। শিব্য অভিষিক্ত না হইলে পঞ্চমকারের, অধিকারী হী 
এমন কি, ছুইলে নরকে পচতে হয় $1 সাধক'গুরুর রুপার অর 

কেবল নির্জনে পুজার সময় মাত্র পঞ্চতোলা পরিমিত পঞ্চপাত্র গ্রহণ, করিতে 

পারে, কিন্তু তাহাতে যদি মত্ততা আসে, তাহ! হইলে তাহাও করিতে 

* তন্ত্রশান্ত্ে ঈড়! ও পিঙ্গলা, এই ছুইটি নাড়ী নামে অভিহিত হইয়াছে। “শ্নাযবীয 

শর্তিপ্রবাহ” এই শব্দ তস্ত্রে কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। শান্ত্রবিশ্বাসী বামাচরণ এই শব্দ ব্যবহার 

করিয়াছেন বলিয়! বেধ হয় ন|, মনে হয়_-গ্রস্থকার নিজে এই শবের প্রয়োগ করিয়াছেন । 

1 যোগসাধন। ন| করিয়া! প্রত্যক্ষ পঞ্চমকারের দ্বারা ফিরপে অসম্প্রচ্জাত সমাধির অবস্থা 

প্্যস্ত লাঁভ হইতে পারে, তাহ! পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পাঠক দেধিবেন-__বামাচরণ 

নিরক্ষর হইয়াও কৌলশাস্ত্রোক্ত পঞ্চমকারের মুখ্য সিদ্ধান্তট কেমন অঞ্, . দু ব্যক্ত করিয়াছেন। 

ইহ! লেখক ঘোগীন্্র বাবু যোজন! করিয়াছেন, এইরূপ সন্দেহ্রেও অবকাশ নাই। কারণ, ভাক্বর 

রায়ের ভাষ্য সহ ব্রিপুরামহোপনিষৎ প্রকাশিত হইবার পুর্বে যোগীন্তর বাবুর “বামাক্ষেপা” 

প্রকাশিত হইয়াছে। ভ্রিপুরামহৌপনিষৎ এবং তাঁহার ভাষ্যেই এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। 

1 পুর্ণীভিষেকের লক্ষণ জষ্টব্য। 

$ শ্রীসৎ পূর্ণানম্দ গিরিও স্বকৃত শীল্তক্রমে পর্থীচারী সাধকের মস্যাপদি স্পর্শের নিষেধ এবং শর 

করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা! করিয়াছেন । 

২৯ 
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পারিবে না *। পুজার সময় আদনে বসিয়া পঞ্চমকার শোধন ব্যতীত ব্যবহার 
কর! শাস্ত্রনিষিদ্ধ | যে করে, সে শাস্ত্রের কিছুই জানে ন|। যথার্থ মন্ত্রপূত 
শোধিত এইব্প পঞ্চমকার এইরূপ পরিমাণে গ্রহণ করিলে সাধকের চিতচাঁ্চগ্য 
কিছুতেই হইবে না, ইহা! শান্ত্রসম্মত সত্য । তবে যদি যথেচ্ছ ব্যবহার করে, 

তাহা" হইলে কি শান্ত্র তার জন্ত দায়ী? তুমি যদি বিধির বিধি উল্লঙ্ঘন কর 
ত'দোষ কার? শোধিত পঞ্চমকারে আন্রিক বৃতি আসিয়! সাধককে উত্তেজিত 

করিতে পারে না, এঁ পরিমাণে থেলে। প্রত অধিকারী হইয়! শুক্রাচার্য্য 
প্রভৃতির অভিশাপ মোচন ন! করিয়া খাইলে শৃকরের প্রশ্রাব পান করা হয়, 
আছাঁতে আস্থরিক প্রবৃত্তি বাড়বে না ত কি? 

ধর্ম করিতে গিয়া চরিত্র নষ্ট করিলে তাহার উন্নতি কোথায়? চরিক্রই 
ত মাছুবেক+গমূল্য সম্পত্তি; চরিত্র নষ্ট করলে ত তুমি মনুষ্যত্ব নষ্ট করণে, 
তোমার উন্নতির আশ! কোথায়? তবে সাধনাক্ষেত্রে একপ্রকার ্ীঘোরী অবস্থা 

আছে, তাহ অবধূতের অবস্থা, বুন্মজ্ঞানের অবস্থা, সাধারণ চক্ষে মুতের অবস্থ1। 

রন ই ব্রি বট 1, সে অবস্থ। সাধনার চরম অবস্থা, তখন 

ঠাপ থাকে না, তখন “তীহাতে” মিলিত হইয়। এক হইয়! যায় 1 

বলিতে পারে না, ভারা মায়ের ইচ্ছা ষেমন। আমি অত তত্ব কিছু বুঝি না, 
কলিতে তক্তি আর বিশ্বাসই সার, আর ইহাই অতি সহজ গন্থা। তবে এ 

অঘোরীরা, উহার! চতুর্থ আশ্রমী অর্থাৎ মন্ন্যানীদের পথে। তারা আশ্রমে 
প্রবেশ করেন না, লোকালয়ে কথন আদেন না, তাহারা আসব অর্থাৎ সিদ্ধমগ্- 

পানে সর্ববদ।ই মণ্তাবস্থায় অবস্থান করেন। তখন আর তাছাদের আমিত্ব থাকে 

না, “তত্বমদি” লাভ হয়ে যায়। সে অবস্থার লোককে সহজে চেনা যায় না, 

তখন তাহাদের আর বাহিক কোন বিষয়জ্ঞান থাকে না, তাহারা তখন দেহ 

হইতে পৃথক্ হইয়। যান। দেহের সহিত তাহাদের আর সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং 

জগতের সহিতও আর তাহাদের নন্ন্ধ কি? তীহার! মায়ের সহিত একমাত্র 

* মন্তরাস্ধির পূর্বে মত্ত! কৌলোপনিষদে ও কল্পনুত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

,1 প্রৌটোল্লাস পর্যন্ত সমঘ্লাচার, তাহার পরে যথেচ্ছাচার। যথেচ্ছাচারী সাধকের এই 

অবস্থ! হয়। | 
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সম্বন্ধ রাখিয়! অন্ত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। বাবা, সে অবস্থা কি 
সহজ ? 

এক জন স্বুল-পর্ডিতের সহিত বামাচরণের যে আলাপ হইয়াছিল, তাঁছার 
কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধতহইতেছে। পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, মায়াই ত হয়েছে বত 
কাল, মায়। ত্যাগ করতে ল! পারলে তে। কিছু হবে না। ' 

উত্তরে বামাচরণ বলেন,-মায়! তাগ করবি কি? মায়াই ত মা। যার 

মায়! নাই, সে ত মান্য নয়, সে রাক্ষস, মায়! ত্যাগ করিলেই ত মানুষ মানুষ 

থেকে খারিজ হয়ে গেল। মায়! না থাকলে জগৎ থাক্বে না; মায়! ত্যাগ কর! 

ত পতিত হবার লক্ষণ। মায় থাকলে তবে মহামায়ার কাজ ভাগ করে কর! 

যায়। মায় রাখতে হবে, তবে তাকে জয় করে রাখতে হবে। তার বশে যাবে, 

ন1। মার লে পিলে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের ভাল করবার চেষ্টা করতে হরে। এ. 

সকল দয়! মায়া মানুষেই থাকে, যার না থাকে, সে মানুষ নয়। ছেলের বা! অন্' 
কারুর অন্ুখ করেছে, তার প্রতি দয়। মায়! মি করে খুব চর্টে 

তাতে সে বাচলে! না__মরে গেল, তখনীসাভিভূত ঈ্টিহলেই হলো 
মায়াকে জয় কর! হলো। তা না হলে একজন কষ্ট পাচ্ছে, তুমি € 

ত্যাগ করে চলে গেলে, ত। হণে তুমি কি মানুষ"? তুমি তা 

জন্য চেষ্টা করবে, তারপর তার কপালে য! গাছে, তাই তবে। বাঁচান, 

ব1 মরানের কর্তা তুমি নও । ৫ 

কর্তবা কর্ধই যে মহাধর্ম। আর দে কাজ তমায়েরই করছে! ; ম! ছাড়া: 

ত কিছুই নাই। মার! ত্যাগ নয়, মায় জয় করতে হবে। তা হলেই তুমি 
মহামায়াকে পাবে। ্ | 

ব্রহ্ম ও শক্তি সম্বন্ধে অপরের সহিত যে আলাপ হইয়াছিল, তাহার বিষয় 

কিছু কিছু উদ্ধৃত হইতেছে। 
প্রশ্ন হইল,--তার। ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক কি ন।? 

উত্তর,--তারা৷ ব্রক্মও বটে, আবার দয়াময়ী মাও বটে। জ্ঞানীর কাছে ধিনি 

নিরাকার, ভক্তের কাছে তিনি সাকার। নিরাকার সাধন! হর না, বড় কঠিন। 

অবাক্ত ব্রন্মে মন রািয়! সাধনা কর! কঠিন ব্যাপার, তাই তারা তার! মা মা 

বলে ডেকে বড়ই নখ পাই। ব্রহ্ম ও শক্তি, অগ্নি আর দাহিকাশক্তি, অভেদ, 

অভেদ। তিনি সগ্ুণও বটেনং নিগুণও বটেন। সাকার নিরাকার ছইই।; 
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এক চৈত্তন্তে জগৎ চেতন। জড় পদার্থে ধিনি, উত্ভিদেও তিনি, মানুষেও তিনি। 

সমস্তই সত্য, তবে সেই চৈতন্তকে জানার ইতরবিশেষে সৃষ্টির ক্রমবিকাশ *। 
মানুষই তাকে ভালরূপ জানতে পাবে। তাঁকে ভাল করে অন্তরে এবং বাহিরে 
জানলেই মানুষ মহাপুরুষ--অবতার। জড়ে তিনি আছেন সত্য, তবে জড় তাহা 

জানে না, তাই সে চেতন নয়। তিন দিন মানুষ ভাত না! খেলে মরার মত 

হয় কেন? 
শক্তিমান পুরুষ আর তাঁর শক্তি কি আলাদা? আগুন আর 

তার দাহিকাশক্তি পৃথক করলে কি থাকে? সমস্তই শক্তি রে বাবা, ব্রহ্ধ। 
বিষ) আদি করে জগতের সমস্তই শক্তিময়। যে এই অপরিসীম শক্তিতত্ব- 
সাগরে ডূবিয়াছে, সে যে আর ম| ভিন্ন কিছুই জানে না। তার পক্ষে ষে মাই 
সব, সে মাকেই চিনিয়াছে, মাকেই বুঝিয়াছে, মাময় দৃষ্টিতে সে আপন ভুলিয়। 
আত্মহারা হইয়াছে । শক্তি মানে বল-বিক্রম বুঝলে হবে না শক্তি মানে 

আত্মা। []রকৃঙ্ষের চিৎশক্তি গায় মা। বিষ্ণুর শক্তি বলিতে গেলে 

টা! বুবিয়া কিছুর আতা অর্থাৎ স্বয়ং বিষে বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মার 
শর্থিিন্ধ্রত হইলে যেমন স্বয়ং ব্রন্মাকে বুঝায়, শিবের শক্তি বুঝিতে 
হইলে ফেঁবয়ং শিবকেই "বুঝায়, সেইরূপ ব্রন্মের শক্তিকে বুঝিতে হইলে 
তাহার আত্ম! অর্থাৎ স্বয়ং তাহাকেই বুঝিতে হইবে | শক্কিহীন কিছু 
কিছুই নহে, জড় পদার্থ, শক্তিহীন শিব শবপ্রায়। তা হলেই বুঝিতে হইবে, 
মা ও বাবা এক। এখন বুঝতে পারলি? মাকে পেলেই বাবাকে 

পাওয়া যায়। 

* দেবীভাগবতের টীকায় শৈব নীলকণ বলিয়াছেন, সৃষ্টি প্রক্রিয়া অনির্ববাচা, ইহার 

নিগৃঢ় রহপ্ত ঠিক-মত বলিয়। বুঝান যাইতে পারে ন।। উপাসনায় স্থষ্টিততজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, 

এই জন্য গুরু; শিষ্তের অধিকার ও উপযোগিতা বুঝিয়া, যেরূপ ভাবে স্থষ্টিব্যাপারের উপদেশ দিলে 
শিষ্য বুবিতে পারিবে এবং তাহার প্রক্ষে উপযোগী হইবে, সেই ভাবে শিষ্যকে উপদেশ দিবেন। 
এই জন্যই নান! শাস্ত্রে নান! গ্রন্থে বিভিন্নরূপে হ্ৃষ্টিব্যাপার বর্শিত হইয়াছে । সাধক সাধনীর উচ্চ 
সৌগানে আরোহণ করিলে স্বষ্টিব্যাপারের প্রকৃত রহন্ত নিজেই বুঝিতে পারিবেন। 

1 ঘটের যে গুণ ব! ধর্ম থাকিলে তাহাকে আমর! ঘট বলিয়! চিনিতে পারি, যাহ! ন| থাকিলে 

আর তাহাকে ঘট বল! যাইতে পারে না, তাহার নাম ঘটত্ব, এই ঘটত্বরূপ ধর্মই ঘটের শক্তি। 
এইক্প বিঝুত্বই বির শক্তি; এই বিষ্ুত্ব বা বিষুর শক্তি না থাকিলে আঁর তাহাকে বিষণ বল! 
যাইতে পারে ন।। ব্রন্ষের শক্তি সম্বন্ধেও এই কথ|। 



উপসংহার ২৬১ 

তিনি স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, জড়ও নন। তবে স্ত্রীবাচক শব নাঁকি 
কল্পলতা, সর্ববফলদাত্রী। এই এন্ত উপাসনার সময় স্্রীমূর্তিতেই তাঁহাকে ডাকা 
হয়। যত দিন জন্মমরণ রছিত ন1 হয়, তত দিন ম! বাবাই ত সর্বন্ব। আগে 

মা, তার পর বাবা । ম1 বাবাকে চিনিয়ে না দিলে, সে শক্তি না পেলে ত 

চিনিবার উপায় নাই। পরব্রন্দের সাক্ষাৎ শক্তি অর্থাৎ আত্মাই হলেন আমার 
তারা মা। এ আত্থাশক্তি কালীমা, তাহারই ত্রি গুণে তিনের স্ষ্টি_ ব্গা, বিধু, 
মহেশ্বর। শক্তি সর্বত্রই নিরাকার। তার] বেটা বক্ষের ইচ্ছাশক্তি, আত্মশক্তি 

অথাৎ স্বয়ং ব্রহ্ম । তহারই ইচ্ছাক্রমে এই চরাচর জগ ব্রিমূর্তিতে জন, 
পালন ও হরণ হইতেছে । মহাপ্রপয়ে মহাকালগর্ডে সকলেই লরপ্রাপ্ত হয়, 

আবার মহাকাল আমার মায়েতেই লয় হয় বলিয়! আমার মার নাম কালী। 
সকলের আদি বলিয়। তাহাকে আস্মা বলে। 

মস্তপান'্রন্বন্ধে বামাচরণের উক্তির কিয়দংশ উদ্ধত হইতেছে,_-মদ বে 

মায়ের চরণামৃত | এই সুধা খেয়েই ত আমারে নীরোগ, কণন্ড ব্ুরামের ধার 
ধারি ন! বাবা, যার! মদের জন্ত মদ খা, মাতাঁি হয়, ভীদের ইহপর 
শুক্রের শাপে তাদের নরকে পচতে হবে । আর যারা সদান 

সদানন্বময়ীর চরণ-স্থধা গান করে, কুলকুগুলিনীকে জাগায়, তার্উি মাতাল? 

অন্য সময়ে অন্ত একগ্গন ভক্তের মহিত ইন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারা তত্বঞ্জান হয় কি 

না, এই বিষয়ে যেরূপ কথা হইয়াছিল, তাহা! আংশিকভাবে নিম্নে উদ্ধৃত 
হইতেছে এবং এ সঙ্গে প্রক্ৃতিভেদে সাধক-ভেদের কথাও উল্লেখ কর! 

যাইতেছে। 

“স্ব জ্ঞান ত্র পাঁচেতে হয় না। বাহাজ্ঞান এ পাচেতে হয় বটে, কিন্তু 

অন্তরের অনেক জ্ঞান উহাতে হয় না, তখন মনকে আর একটি ইন্দ্রিয় ধরতে 

হয়। নতুব! সে সব ভ্ঞানলাভের উপায় নাই। * 

* ব্রন্ধে ইন্দ্িয়গ্রাহা রূপ রস প্রভৃতি কিছুই নাই, কালেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহাকে গ্রহণ করিতে 

পারে না, অথচ ব্রন্ষমের অপরোক্ষানুভূতি পরম পুরুঘার্থ বলিয়। শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
অপরোক্ষা নৃভৃতি__ইন্দরিয়দ্ারা প্রত্যক্ষজ্ঞান লীভ করা। ব্রহ্ম চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্ড্িয়ের অবিষয়ীভূত 

হইলেও মনের বিষয়ীভূত হইতে পারেন। মনের ইন্্রিয়ত্ব আছে বলিয়াই ব্রন্ধাবিষয়ে মানস 

প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষানুভূতি হইতে পারে। এই জন্ত মনকে নিয়! ইন্দ্রিয়ের সংগ্য| একাদশ। 

সুখ ছুঃখের প্রশ্তক্ষও মনের ছার! হয়, অন্য ইন্ত্রিয়ের ছার! হইতে পারে ন|। 



২৬২. কৌলমার্ণ-রহম্য 

. মানুষ তিন রকমের - সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গ্রকৃতির। সাধকও 

স্রীতিন শ্রেণীর । তামদিক সাধক কিছুই নহে, তাহারা বাহিক নাচ গান, 
ভামাস! বলিদান প্রভৃতি নিগ্নেই ব্যন্ত থাকে। কাজের বিষয়ে কিছু নয়। 

পূর্বন্ের নুক্কৃতি ছক্কৃতি অনুসারে এইরূপ হয়। -এ জন্মে যাহার! খুব অগ্রসর 
হয়ে থাকে, প্রবৃতি শেষ করে ফেলে, পরজগ্তে তাহাদের সান্বিক ভাব হর়-- সে 

জন্মে আর তাহাদের প্রবৃত্তির হাতে থাকিতে হয় না। রাজ(সিক ভাব--প্রবৃত্তি- 
মার্গ, ইহাই শ্াক্তগণের সাধনা, ইহার পরেই যে কেলাসে উঠবে, সে কেলাস 

থেকে আর নামতে হবে না। পাশ হয়ে যাবে। কিন্তু বাবা, তান্ত্রিক সাধনায় 

অনেকেরই পতন হয়-_তাহার! ভোগেই মজে থাকে । বার জন্ত ভোগ, তার 

সহিত যোগাযোগ করবার চেষ্টা করে না। সেই শালারাই ত তম্ত্রশান্বটাকে 

নষ্ট করলে। প্রবৃত্তির শেষ হয়েছে, অথচ সাত্বিক ভাব এলেই হয়--এই 
অবস্থাপক্ন যাহারা, তাহারাই রাজদিক ভক্ত । কুলাচারী ব1 বীরাচারী যাহারা, 

তাহাদের সি ঠিক হয়েছে__দু্ডুলেই হয়। এ অবস্থা থেকে পতনও হয়, 
আবার নি ও হর । সই য় তারা মায়ের খেলা, পূর্বজগ্মের কর্মফল ।* 

গ্রহণ বন্ধ হয়ে গেছে। 

অবতার তিন রকম --স্বরূপে, অংশে আর কলায়। স্বরূপে নয়ট! অবতার 

হওয়া, স্বাপরেই সমস্ত শেষ হয়ে গেছে; কলির শেষে মাত্র কন্কি অবতার 

বাকী। শ্রাচৈতন্ত, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি অংশাবতার। ভক্ত ব! সাধক- 
সম্প্রদ্দাকে কলাবতার বলা যায়। শ্রীচৈতন্ত শঙ্কর প্রভৃতি শাক্ত ছিলেন। 

্রাঙ্মণমাত্রেই শা্ত। আর শাক্ত না হলে কি রাধা রাধা বলে চৈতন্য কেঁদে : 

অচৈতন্ত হয়ে পড়তো? শঙ্কর বার বৎসরে পণ্ডিতীতে দিশ্বিজয় করেছিল, 

এ কি পূর্ণ শক্তিমানের পরিচয় নয়? রামানুজ গ্রভৃতিও যে তাই। কলিতে 

যারা সাধক হয়েছে, তাদের কে ন! শান্ত? কলিতে শাক্ত উপাসনা, আর 

শ্কষ্ের নাম রসনায় রটন। ভিন্ন যে মুক্তির উপায় নাই। | 
তবে গুরুর দরকার। অন্ধকার জীবন-পথ বড় কাটা দেওয়া, তাই 

একজন জান! লোক সেই পথের সন্ধান ন! বলে দিলে জানতে পারবি না। 
গুরু আর তোর দেবতা যে এক, এ যঙ্দি তোর মনে বিশ্বাস থাকে, আর 



উপসংহীর ই 
যদি অকপট হৃদয়ে ডাকৃতে পারিস, তা হলে তোর মনের সঙ্গেহ যে কেমন 
করে ঠিক হয়ে যাবে, তা করলেই বুঝতে পারবি । এখন থেকেই এত চঞ্চল 
হতে হবে না। | 

বীজমন্ত্র জপ ও নাম জপে প্রভেদ দেখাইয়! বামাচরণ বলিয়াছেন যে, মূল ধরে 
টানলেই সব পাওয়া ষায়। বীজই যে দেবত। তোকে গুরু যে বীজটি 
দেবেন, তোর জন্মধীজ তার সঙ্গে এক হলেই ফল হবে; বন্দি ফল ন৷ হয়--জানবি, 
ঠিক হয় নাই *। এই জনা কুলগুরু চাই? কারণ, সে তোর সব জানে । যদি 
কুলগুরু ন! থাকে, নৃতন গুক্ষ করতে হলে উভয়ে এক বৎসর বসবান করে, 
খুব জেনে গুনে তবে কর্তে হয়। 

সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে বামাচরণ বলেন,- একেবারে সিদ্ধ হয়ে যাওয়া, ভাবে 

মজে বাওয়!, আপনার অস্তিত্ব লোপ কর, তুমি তিনি হয়ে যাওয়া, একেবারে 

মাতৃতত্ে ডূবেঈমাপনহারা হওয়া । তুই কখন খিচুড়ি রাধিসনি কি? যখন 
দেখবি, ডেলে চেলে মসলাযপ সব মিশে এক হয়ে গেছে, যখন ব্হ্কুপত্ত। চালের 
কেবগ একটু অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া বাচ্ছে,ছী কুট আকলী উই, তখন 
জাঁনবি, খিচুড়ি ঠিক সিদ্ধ হয়েছে। সকলে আত্মার! হয়ে লে 
মিশে যাওয়ার নাম পিদ্ধ হওয়া, জানিস্। 

স্থগ্টিবিষয়ে যে আলাপ হইয়াছিল, তাহা হইতে কিঞিৎ,-পর্ধীদভৃতেই জগং- 
স্যপ্রি হয়েছে _ক্ষিতি, অপ,, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। জগৎ ধ্বংদ হয়ে ইহাতে 

মিপিত হয়, আবার সেই থেকেই তৈয়ারি হয়। জগতের সব জিনিষই 

পঞ্চভৃতময়। ধ্বংসের পর এ পাঁচ ভূতে লয় হয়। ক্রমে এই পাঁচ ভূতের 
মধ্যে চারটে শেষের ভূতে অর্থাৎ ব্যোমে মিশিয়ে গিয়ে মহাব্যোমরূগে পরিণত 

হয়। এই মহাব্যোম অর্থাৎ মহাকাশের একট! সারভূত বীজ অর্থাৎ শক্তি 
আছে, তাহ! দেখিতে পাওয়। যায় ন1, তবে কারে প্রকাশমান হয়া । এই 

বীজক প্রর্কৃতি ব্ল বা। আদ্যাশস্তিই বল, প্র থেকেই পুনরায় লুগ্ত ভূতসকলের 
উদয় বা সৃষ্টি হয়। 

+.কাহাঁর সম্বদ্ধে কোন্ বীজমন্ত্র হিতকর হইবে; তাহ! নিরূপণের জন্ চক্রবিচার করিতে হয়। 

সেই কথাই এখানে বল। হইয়াছে । : 

1 ব্যোম সম্বন্ধে ভান্কর রায় সৌভাগ্যতা স্বরে [ ১৫৭ পৃঃ] দেবীর “পরাকাশা” এই নামের 

ব্যাধ্যায় বলিয়াছেন, --গপরাকাশ! পরব্রন্ধেত্যর্থঃ। “আকাশ ইতি হোবাচাকাশো হোবেজ্যো 
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সমস্তই মহাকাশে শেষে লয় হয়। এ মহাকাশ আবার প্র বীজে লয় হয়ে 
যায়। কেবল এ বীজটির কখন লয় হয় না, উহার ধ্বংস নাই। জগৎ 
কতবার ধ্বংস হয়েছে, আবার কতবার এইরূপে উৎপত্তি হয়েছে, তাহার 

ঠিক নাই। এ বীজ থেকে সকলের আগে যখন মহাকাশ অঙ্কুরিত হয়, তখন 
একটি ভীষণ শবে এ বীজটি ছুখান! হয়ে ফেটে যায়, তাহাই আমাদের প্রণব, 

ওুকার, নাদ* । এ শবের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশ স্থষ্টি হল, আর এ শব্দে বীজটি 

জ্যায়ানাকাশং পরার়ণম্* ইতি ছান্দোগ্যে আকাশপদেন পরব্রক্গেবোচ্যতে, ন ভূতাকাশ ইতি, 
'আকাশন্তল্লিঙ্গৎ ইতি ব্রহ্গসথত্রে নির্ণয়াৎ ৷ কৌর্দ্েপি,- 

যস্ত সা পরম! দেবী শক্তিরাকাশসংস্থিতা ॥ ইতি। 

. ইথখং হি গা জগতে যোনিরেকা 

সর্ববাজ্মিক! সর্ববনিয়ামিক! চ। 

মাহেশ্বরী শক্িরনাদিসিছ! 

ব্যোমাভিধান! দিবি রাজতীব (?)1” ইতি চ। 

্ ব্যোমন্ প্রতিষিতা। এ ব্যোম ব্রহ্মাও-পিণ্াগুভেদেন দ্বিবিধমপি 
ভিব্যকিগানংহঠিদরপ। পরাকাশ _পরমব্যোম বা মহাব্যোম। ভাঁক্ষরের 

নামও পরমব্যোম 1 শ।রদ।তিলকে [ ১.৯ ] বীজকেই শক্তি বল! হইয়াছে। 

“সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। 

আসীচ্ছক্তিত্ততে। নাদে। নাঁদ।দৃবিন্দুসমুস্তবঃ ॥ 

পরশক্তিমরঃ সাক্ষাৎ ব্রিধ।সৌ ভিদ্যতে পুনঃ। 

বিন্দুর্নাদে! বীজমিতি তন্ত ভেদাঃ সমীরিতীঃ ॥ 
বিন্দুঃ শিবাত্বকো! বীজং শকতিরনাদস্তয়োন্লিখঃ | 

সমবাধং স্ীখ্যাতঃ সর্বাগমবিশীরদৈঃ ॥ 

রৌদ্র বিন্দোস্ততে। নাদাজ্ডোষ্ঠা বীজাদজায়ত। 

বাম৷ তাভাঃ সমুৎপন্না রুদ্র-্রদ্গ-রমাধিপাঃ ॥ 

'জ্ঞানেচ্ছ-ক্রিক্নাস্মানে। বহীন্দর্কস্বরূপিণঃ। 

ভিদ্যমানাৎ পরাদ্বিঙ্দোরব্যক্তাত্ব! রবোহভবৎ | 

শবাব্রঙ্গেতি তং প্রাঃ সর্বধাগমবিশারদাঃ 1” [ শারদ।তিলক, ১৭--১২ ] 
ইহার মন্দ এই--মচ্চিদানন্ম্বরূপ সগুণ ব্রন্গ হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ, এবং নাদ 

হইতে বিন্যু আবিভূতি হয়। এই পরশক্তিময় বিন্দু তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে বিন্দু; নাঁদ 

ও বীজ, এই তিন নামে আধ্যাত হয়। বিন্দু শিবশ্বরূপ, বীজ শভি-স্বরপ এবং নদ 
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যে দুখণ্ড হয়ে গেল, উহার একটির নাম প্ররুতি, একটির নাম পুরুষ । এই 
পুরুষ গ্রকৃতিঘ্বার৷ আবার মহাকাশের সৃষ্টি হল, তাঁহ! হইতেই অন্ত ভূতসকলের 

উৎপতি হইয় পুনরায় জগৎ স্থষ্টি হইল ৷ এখন স্থপ্টিতত্ব কি বুঝিলি? তাহা 

হইলে বুঝ! গেল-_র্ধজগতের আদ্দিকাঁরণ মহাকাশ - তাহার আদিকারণ 

পুরুষ-প্রকৃতি। এই পুরুষ-প্রক্তি আবার সর্বশক্তিত্বর্ূপ মহাবীজ হইতে 

সমুডূুত । সেই বীজ হইল ব্রহ্ম, এবং উহার শক্তিই হইল আমার মা আস্ধা 

কালী। তাহার ক্ষয় নাই, তাহার ধ্বংস নাই। ষাহার উংপতি নাই, সীম! 

নাই, ধ্বংস নাই, যিনি সদ সর্ধদ। পূর্ণ, তিনিই ভগবান্, সর্ধকারণের কারণ- 

স্বরূপ । এখন তীহাতে স্ত্রীত্বও আরোপ করিতে পার, পুংস্বও আরোপ করিতে 

পার। এই জন্ত সাধনক্ষেত্রে কেহ তাহাকে মা বলে ডাকে, কালী দুর্গা লক্ষ্মী 

সরন্বতী প্রভৃতি বলে ডাকে, কেউ বা ব্রহ্ম! বিষণ শিব বলে ডাকে । আমার 

বিশ্বাস, ম! বচপী বত সাধনার জোর হয়, এত আর কিছুতেই হয় না।” 

পাঠকগণ বামাচরণের উক্তিগুলি পাঠ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে 

_বামাচরণ নিরেট মূর্খ হইয়াও কেবল শ্গুনট কুপায়ষ্টিস 

কিরূপ উচ্চজ্ঞান এবং কিরূপ শক্তি লাভ করিয়া, তাহার বন 

রহস্তগুণি কেমন সরল ভাবে বুঝাইয়াছেন। 'ৰামাচরণ কৌন্গ 

পুরুষ। এইরূপ কত আদর্শ পুরুষ আত্মগোপনপুর্ধক আপন ভাবে বিভোর 

হইয়া এখনও কত স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, আমরা তাহার খবর রাখি টৈ? 

কৌলিকদিগের মগ্তপাঁনই সাধারণের মমে দ্বণার উদ্রেক করিয়া থাকে। 

মস্ত যে কত রূপে এবং কত ভাবে পূর্বে ব্যবহৃত হইত এবং এখনও হইতেছে, 

তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই; যত অপরাধ কৌলিক সাঁধকগণের। আমরাও 

অবৈধ মগ্যপানের সমর্থন করি নাঃ কৌলাচারের ভাণ করিস! ভোগলিগা 
চরিতার্থ করিবার জন্ত যাহার! মস্তপান করে, তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘ্বণা করি; 

কিন্ত প্রকৃত কৌলসাধকের মদ্তপাঁন আমরা শ্রদ্ধার সহিত সমর্থন করি, এবং 

পারিবেন 

শিব-শক্তি উভরাত্ক | বিন্দু হইতে রৌদ্্রী শক্তি, নাদ হইতে গ্চোষ্ঠাশক্তি, এবং বীজ হইতে 

বামাশক্তির আবির্ভাব । রৌদ্ী শক্তি হইতে রুদ্র; গোষ্ঠ। শক্তি হইতে বিধুঃ) এবং বামাশভি' 

হইতে ব্রক্গার উৎপত্তি । ই"হীরাই যথাক্রমে জ্ঞান।, ইচ্ছা, ক্রিয়া, এই তিন শক্তি এবং অস্সি, উত্তর, 

ও নুর্ধ্য, এই তিন তেজরূপে বিরাজিত। পরবিন্দু অর্থাৎ প্রথম বিন্দু বিদীর্ণ হইয়া, তাহ! হইতে 

অব্যক্ত রব অর্থাৎ শব আবিভূত হইয়াছিল, পঞ্ডিতগণ এই অব্যক্ত শৰকেই শব্বওক্ধ বলেন। 

৩ 
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তাহার জন্তই আমার এই গ্রস্থ লেখার প্রয়াস । পূর্বে স্থুরা কিরূপভাবে ব্যবন্থত 
হইত, উহ! প্রদর্শিত হইতেছে। 

ব্রা্ষণগণ বৈদিক যজ্ঞে সুরাপান করিতেন। মাধবাচার্্যককত অধিকরণ- 
মালায়ক্* [ ১ম অঃ, ধর্থ পাদ, ৬ঠ অধিকরণ ] বাঁজপেয় যক্তে এবং 1 [ ৩য় অঃ 
৫ম পাদ, ৩য় অধিকরণ ] পৌত্রামণী যঙ্তে ব্রাহ্মণের সুরাপান সমর্থিত হইয়াছে । 
মীমাংসাদর্শনেও [ ১ম অঃ, ৪র্থ পাদ এবং ৩য় অঃ) ৫ম পাদে] বাজপের ও 

সৌন্রামণী যাগে স্ুরাপানের বিধান আছে। তন্ত্রবার্তিক নামক মীমাংসা- 

দর্শনটাকায় কুমারিল ভট্ট তাহার সমর্থন করিয়াছেন, স্তায়নুধা নামক 

তন্ত্রবান্তিকটীকায়ও তাহা! সমর্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালী প্রাচীন নিবন্ধকাঁর 

ভবদেব ভট্টও স্বককত প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে তন্ত্রবার্তিকের এই কথার উল্লেখ 

করিয়াছেন। গৌতমীয় ধর্মনুত্রের ৮ম অধ্যায়ে চত্বারিংশৎ সংস্কার উক্ত 

হইয়াছে, তম্মধ্যে সৌব্রামণী এবং বাজপেয়যাগও সংস্কারবিশেষ্কঃ বেদাচার- 
পরায়ণ ঙ্গণের এই উভয় যাগ জীবনের মধ্যে অন্ততঃ এক-র করিতে হু 

র পেরেস নরাপান অবশ্ত কর্ণ | 
ব্যাকরণের মহাভাষাকার বিনা | 

্ হর, টানা মগ্ডলং মহৎ । 

পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তৎ ক্রতুগতং নয়েৎ। 
প্রমত্তগীত এষঃ | তত্র ভবতো৷ যন্তপ্রমত্তগীতন্তৎ প্রমাণম্।” [ মহাভাষ্য, ১১১] 

ইহার মন্ার্থ এই,_যদি শ্লোকমাত্রই প্রমাণ হয়, তবে এই গ্লোকটিও 

প্রমাণ হইতে পারে, যথা--প্রচুরপরিমাণে হ্থরাপান করিলেও তাহার দ্বারা 

হর্গে যাওয়! যায় না, আর সেই স্থুরা যক্কে অল্পপরিমাঁণ পান করিলেই 1. তাহার 

দ্বারা ত্বর্গে যাওয়া! যাইবে? এই শ্নোকটি প্রমত্ত অর্থাৎ অনবহিতের উক্তি । 
যাহা প্রমত্তের উক্তি নয়, তাহাই প্রমাণ হইবে। 

কৈয়টাচার্যা স্বরৃত ভাষ্যপ্রদীপ নামক টাকায় ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,__ 

“জয়ং শ্লোকঃ সৌত্রামণীযাগে সুরাপানন্ত হষ্টত্বমুস্ভাবয়তি। প্রমত্তগীত ইতি 

প্রমাদেন বিপ্রতিপন্নত্বেন গীত ইতার্থঃ 1» 

' *্* “বাজপেয়েন ব্বারাজ্যকামে! যজেত” ইত্যত্র বাজপেয়শবে। গুণে! বিধীয়তে। তত্রাঙ্গবাচী 

বাঁজশন্ধঃ। তচ্চান্নং পেয়ং হ্থরান্্রব্ম্। নুরাগ্রহাণামনুষ্ঠেয়ত্বাৎ | 

1 সৌত্রামণীনামকে যাগে অয়তে,_“পয়োগ্রহাঃ স্ুরাগ্রহাশ্চ গৃহত্তে” ইতি। 



উপসংহার ২৬৭ 

অঙ্নোন্তব সুরার নাম বাজ, ষে যজ্ঞে এই বাজ পের়রূপে ব্যবহৃত হয়, তাছার 
নাম বাঁজপেয় যজ্ঞ। “বাজপেয়েন শ্বারাজ্য কামে। যজেত” এই শ্রুতির দ্বার 

্বর্গকামী ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে বাজপেয়ষক্ঞ কর্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে । সৌত্রামণী 
যাগেও “পয়োগ্রহাঃ স্ুরাগ্রহাশ্চ গৃহ্যন্তে” এই শ্রুতির দ্বার! ব্রাহ্মণের সুরাপান 

বিহিত হইয়াছে । শ্রুতিবিধানের বিরুদ্ধে যে “যদুহছষ্ঘরবর্ণানাং* ইত্যাদি শ্লোক 

লিখিয়াছে, সে প্রমত্ত, প্রমত্তের উক্তি প্রমাণ হইতে পারে না, ইহাই ভাষ্যকারের 
উক্তির অভিপ্রায় । বক্ত্রাঙ্গ সুরাপান শ্রীমন্ভাগবতেও [১১৫১১ ও ১৩] 

সমর্থিত হইয়াছে। 

এই লকল প্রমাণের দ্বারা বেশ বুঝা! যাইতেছে, পূর্বে বেদাচারপরায়ণ 
ব্রাঙ্মণসমাজে যজ্ঞাঙ্গ স্থরাপানের ভূরি প্রচলন ছিল ; যাহার। ইহার নিন্দা করিত, 

তাহার! প্রমত্ত বলিয়। পরিগণিত হইত। 

«্ণ্মা হিংস্্ীৎ সর্ব! ভূতানি” ইত্যাদি সামান্ঠবিধির দ্বার হিংসার নিষেধ 

ক্রিয়া আবার " গ্রীযোমীয়ং পশুমালভেত” ইঞ্জ্যাদি বিশেষবিগ্রি 
পণুুহনন বিছিত হইছে । এই স্থলে সঙ্ধিি-বিশেষ 4 

পশুহননের অন্তাত্র হিংসার নিষেধ বিহিত হয়া 'সেউরূপ যজ্ঞ! 
অন্যত্র সুরাপান-নিষেধক বচনসমূহের বিষয় হইধে াৎ 

স্থরাপান করিতে পারিবে, অন্তত্র সুবাপান করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইবে, 

ইহাই ব্যবস্থা । 
সমুদ্রমথনে স্থরার উৎপত্তি, ইহ মহাভারতের .-. 

“রীরনস্তরমুৎপন্ন! ঘ্বৃতাৎ পাওুরবাঁসিনী। 

স্থুরাদেবী সমুৎপন্না তুরগঃ পাওুরম্তথা ॥% 
্ [ বঙ্গবাসীর মহাভারত, ১।১৮।৩৫ ] 

এই বচনে দেখিতে পাওয়। যায় । এখানে স্থুর! “দেবী'রূপে আখ্যাত হইয়াছে। 

নীলকঠ এই শ্লোকের ব্যাথ্যায় দ্বত শবের অর্থ জল বলিগ্াছেন। লক্ষ্মী, 

চন্দ্র, উচ্চৈঃশ্রবাঃ প্রভৃতির মত স্থরাদেবীকে ও দেবগণই গ্রহণ করিয়াছিলেন, 

ইহাও মহাভারতেই অবগত হুওয়৷ যায়। যথা, - 

“ীঃ সুরা চৈব সোমশ্চ তুরগশ্চ মনোজ বঃ। 

যতো! দেবাস্ততো জগ্ম,রাদিভ্যপথমাশ্রিতাঃ ৪৮ [মহাভারত, ১১৮৩৮] 

পূর্বে ব্রাঙ্মণগণ যত ভিন্নও যে স্ুরাপান করিতেন, তাহার নিদর্শন 

গা 
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গুক্রাচার্য্য ও কচের গল্পে প্রাপ্ত হওয়! যায়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে এইরূপ 

গল্প আছে,--বৃহন্পতির পুত্র কচ মৃতসপ্তীবনী বিদ্ভ1! শিক্ষা করিবার জন্ত গুক্রের 

শিষ্ত্ব গ্রহণ করিয়! সেবার দ্বারা শুক্রকে সন্ষ্ট করতঃ তীহার প্রীতি আকর্ষণ 

করিয়াছিলেন। গুক্রকন্ত! দেব্যানিও কচের প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা হইয়া- 
 ছিলেন। অন্থরগণ ধিঘ্বেষবশতঃ কচকে হত্যা করিয়া প্রথম বারে বুকের 

উদ্রে এবং দ্বিতীয় বারে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে, শুক্র ছুই বারই মৃতসঞ্জীবনী 
বিস্তার দ্বারা কচকে জীবিত করেন । তৃতীয় বারে অন্থরগণ-- 

“ততত্ৃতীয়ং হত্ব! তৎ দগ্ধ কৃত্বা চ চুর্ণশঃ। 
প্রাহচ্ছন্ ব্রাঙ্মণা়ৈব স্থরায়ামসূরাম্তথা ॥” 

[ মহাভারত, ১৭৬৪৩] 

কচকে হত্যা করত পোড়াইয়' চর্ণ করিয়! স্রাঁর সহিত মিশ্রিত করত শুক্রা- 
চার্ধযকে তাহা! পান করাইয়াছিল। তথন কচের আদর্শনে গঁধিযানি অত্যন্ত 

ব্যথিত হইঞু! গুক্রের নিকট প্রার্্ুনা করিলে তিনি মৃতসপ্জীবনী বিস্তার দ্বারা 
জিধান করিলেকরিচ তাহীরি উদ হইতে উত্তর করিলেন,_ 

- “অন্মুরৈহ য়া ভবতোহস্মি দত্তে। 

; 4 র্ণযিত্ব। চ কাব্য। 

রা বন বিপ্রমায়াং 

ত্বয়ি স্থিতে কথমেবাতিবর্তেৎ ॥৮ [ মহাভারত, ১৭৬1৫৫ ] 

“চাৎ দৈবীং মায়াম্। মা্ধাত্রয্বিদি ত্বয়ি সতি কে! দেবোহন্রো ব 

ব্রাঙ্মণো বা অতিক্রামেৎ। অততম্বহুদরভেদনং মম ছুঃসাধ্যমেবেতি ভাবঃ।” 

[ নীলক ]। 

মন্মার্থ হে কাব্য! অন্থরগণ আমাকে বধ করিয়া দগ্ধ ও ছুণ করতঃ 

হথরার সহিত মিশাইয়! তোমাকে ভক্ষণ করাইয়াছে, আমি এখন সেই অবস্থায় 

তোমার উদরে আছি। ব্রান্গী, দৈবী ও আন্মরী, এই ত্রিবিধ মায়ায় অভিজ্ঞ 

তুমি বর্তমান থাকিতে কে এই মায় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে ? অতএব 
তোমার উদর তেদ করিয়। নির্থত হওয়। আমার হুঃসাধ্য। 

তখন শুক্র কচকে মৃতসব্বী বনী বিস্ত! প্রদান করিলে কচ শুক্রের উদরভেদ- 

পূর্বক নির্গত হইয়! উদরভেদে মৃত শুক্রকে বিস্তার দ্বারা আবার জীবিত 

করেন। 
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“ন্থরাপানাদ্বঞ্চনাৎ প্রাপ্য বিদ্বান্ 

হজ্ঞানাশঞ্চে মহাতিঘোরম্। 

দৃষ্ী কচর্চাপি তথাভিরূপং 
পীতং'তদা স্থরয়! মোহিতেন ॥ 

সমন্গ্যুরখায় মহান্ুভাব- 

স্তদোশন! বি গ্রহিতং চিকীধুঃ। 

নূরাপানধ প্রতি সগ্তাতমন্থ্যঃ 

কাব্যঃ স্বয়ং বাক্যমিদৎ জগাদ ॥ 

যে ব্রাহ্মণোহগ্ভ প্রভৃতীহ কশ্চি- 

ন্মোহাৎ স্থুরাৎ পাস্ততি মন্ববুদ্ধিঃ। 
অপেতধর্্মা ব্রহ্মা চৈ সন্ত! 

দশ্পসিলে!কে গহিতঃ তা ম্যাগ 
টে কি ৭ 

মর্য]াদাং বৈ তি ১০ ২ | ৰ 
সম্তো বিপ্রাঃ শশার 
দেব লোকাশ্চোপ 

1 পা 

5 

২২৩ 

রঃ এ 
1 নবাঙজারি, ১৭৬৬৫--৬৮] 

রি € চিত ১ 

ম্ার্থ_শুক্রা চাধধয হুরাপানে মোহিভীহইীয এমন নুর কচকে উদবস্থ 
করিয়! ফেলিয়াছেন, সুরাপানে সংজ্ঞানাশহেতুই তিনি অন্থরগণকর্তৃক এইরূপ 

প্রতারিত হইয়াছেন, সুরাপানই এই অনর্থের হেতু,-ইহ। বিবেচনা করিয়া 

তখন মহান্ভাব শুক্রচার্ধা হরাপানের প্রতি কুদ্ধ হইয়! ব্রাঙ্মণের হিতকামনায় 

এই বাক্য বলিয়া! সুরাপানের প্রতি অভিসম্পাত প্রদ্ধান করেন,--অস্ত হইতে 

যে কোন মন্দবুদ্ধি ব্রাঙ্ণ মোহবশতঃ স্থুরাপান করিবে, সে ব্রাহ্মণ্যধর্ম হইতে 

্রষ্ট অর্থাৎ পতিত এবং ব্রন্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়! ইহলোক ও পরলোকে 
নিন্দার ভাজন হইবে । আমি এই উক্তির দ্বার! ব্রাক্মণ্যধর্্মের সীম! নির্দেশ 
করিলান । সাধু ব্রাহ্ধণ, দেবতা ও লোকসকল সকলেই আমার এই বাক্য 

শ্রবণ করুন । 

গুক্রাচার্যের এই 'মভিসম্পাতের পরে ব্রাহ্মণসমাজে অবৈধ স্ুরাপান রহিত 

ভূইয়া যায়, বৈধ যজ্ঞাঙ্গ সুরাপান রহিত হয় নাই। শুক্রের অভিশাপ-বাক্যে 
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দেখা যায়,-- “ষঃ মন্দবুদ্ধিঃ ব্রাক্মণঃ মোহাৎ স্থরাং পাশুতি” যে মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণ 

মোহবশতঃ স্থরাপান করিবে, তাহার প্রতিই এই অভিশাপ । যজ্জঞঙ্গ স্ুরাপান 

মন্দবুদ্ধির কার্য্যও নহে, মোহবশতঃও নহে, অতএব যঙ্ঞাঙ্গ স্থরাপান গুক্রশাপের 

বিষয় হইতে পারে না।* এই জন্যই শুক্রশাপের পরেও যজ্ঞাঙ্গ সুরাপান 

প্রচলিত ছিল। কণিতে ব্রাহ্মণের পক্ষে যজ্ঞাঞ্ষ সুরাঁপানও নিষিদ্ধ হুইয়াছে। 

যথ! পরাশর-স্বতির মাধবাচার্ধ্যকৃত ভাষ্য [১158] কলিতে বর্জাপন্ প্রকরণে»_ 

“সৌত্রামণ্যামপি সুরাগ্রহণস্য চ সংগ্রহ: |৮ 1 

আশ্বনায়নগৃহানত্রের ২য় অধ্যায়ের ৪র্থ কণ্তিকায় অষ্টকাশ্রাদ্ধ বিহিত 

হইয়াছে। ৫ম কগ্ডিকায় মষ্টকার পরদিন অন্বষ্টক্য নামক কর্মের বিধান কর! 

হইয়াছে। তাহাতে দ্বিতীয় সুত্রে ওদন, কদর, পায়স, দধিমন্থ ও মধুমন্থ, 

এই পাচ দ্রব্যে দ্বারা পিগদান বিহিত হইয়া, তাহার পরে পঞ্চম সুত্রে *স্ত্ীভ্যশ্চ 

০46 হইয়াছে। এই স্তরের ব্ীদ্যায় গার্গ্য 
4: নি ৭ ্ প্রপিতামহো চ পিগান্ নিপুণীয়াৎ। 

| সঙ ভবতীত্যথঃ। পিত্রাদিত্রঙ্গাণামেব 

টিপা. ন্ প্রাপ্রোতি কৃত্বা পিগুপিতৃযজ্ঞ- 

(২০ পূ 2২1 চির? হু মনীধিণঃ | 
ৃ টড ক 1 " "গৌড়ী দাবী £ পেট চ হর] তু ত্রিবিধা! স্বৃতা | 

মী পঞ্চানামবাধনার্থম।”» ইহাতে দেখা যায়-মাতা, পিতামহী ও 
প্রপিতামহীর পিণ্ডে ভাতের ফেণ ও সুর! দিবার বিধান কর! হইয়াছে । ইহার 

দ্বার পিওপিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ শ্রাদ্ধেও সুরার প্রচলন ছিল, ইহ জানিতে পারা যায় । 

এই ত গেল ব্রাঙ্গণসমাজের কথ|। প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয়সমান্জে স্থুরার 
ব্যবহার কিরূপ প্রচলিত হিল, এখন তাহার আলোচনা! কর। যাইতেছে। 

মগাভারত অশ্বমেধপর্বে [৮৯।৩৯] দেখিতে পাওয়া যার__মহারাজ যুধিষ্ঠির 

অশ্বমেধষজ্ঞে নিমন্ত্রিত রাজন্বর্শের পানীয় যোগাইবার জন্ত পুকুর কাটিয়া তাহ 
পেরি সস পস্সসপ সপ পপ জানা শা 

০ পী ৭ ৬ 

* প্রসস্তাগবতে [১১1৫।১৩] উক্ত হইয়াছে _অবৈধ ্থর।পাঁনের নাম «'হুরাপান” এবং বৈধ 

যজ্ঞাঙ্গ হুরাপানের নাম “অবস্রাণ”--ন্থরাপান নহে। শাস্ত্রে হুরাপানই নিষিদ্ধ হইয়াছে, 

অবস্থাণ নিষিদ্ধ হয় নাই। অতএব হজ্ঞাঙ্গ হরাপানে দোষ হইবে না। 
1+ কলিতে যজ্ঞাঙ্গ নুরাপানই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কৌলাচারে হুরাপান নিধিদ্ধ হয় নাহী 

অতএব কলিতেও কৌলাচারে বৈধ হুরাপানে দোষ হইবে না। 

স সপ্ত পপ আন আপ পা পপর জা ক পা 



উপসংহার ২৭১ 

সবার পুর্ণ করিয়া রাধিয়াছিলেন। বিরাটপর্বে [৭২1২৮] দেখিতে পাওয়। যায়,_- 

অভিমন্যুবিবাহকালে মতস্যরাজ বিরাট যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত 

অন্ান্ত দ্রব্যের সহিত স্থরাও প্রভৃতপরিমাঁণে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বথা, 

“উচ্চাবচান্ মুগান্ জঙ্গঁধ্যাংস্চ শতশঃ পশূন্। 

সুরা টমরেয়পানানি গ্রভৃতান্যপহারয়ন্ ॥৮ 

ইহার ব্যাখ্যার নীলকঠ বলিয়াছেন,--“ম্থরা নানাদ্রব্যসাঁররূপৎ মদ্তৎ, মৈরেয়ং 

বৃক্ষরনরূপৎ মগ্তম্।” ইহাতে বুঝা যায় -ধর্্মরাজ যুধিষ্টিরও স্থুরাপানে বিরত 

ছিলেন না। মহাভারতের উদ্চোগপব্রে [৫৯৫] দেখিতে পাওয়া যায়--কৃষ্ণ ও 

অর্জুন উত্য়ে একসঙ্গে স্রাপান সানির? চাগিত ত্র'গুই কথার 

“পাচারের রা দে ধর্দব্যতিক্
রমঃ £ দি খতা 

বিশ্বীমিত্র-যুধি, রুষতৈপায়ন
- ভীম্ম-ধুতরাষ রা

 টক ০ 

তনানাঞ্চ। **+* বাস্দেবাজ্জুনয়োঃ নী রি ্ রি 

পরিণয়নম্। “উভৌ মধ্বাসবন্ধীবৌ” [মইরা জরাতেরা 

সুরাপানাচরণম্্।” কি 

এটি ্ার্য এই-প্রলাপতি ইজ, শহর ৃ 

যা টপ দেখিতে পাওয়া যায়|, র্ গলদ: বাতি তক্রম 

__কৃষ্ণ মাতুলকন্তা কুষ্সিণী এবং অজ্ঞুন মাতুলকন্তা সতদ্রার পা ণিগ্রহণ 

করিয়াছিলেন । [মহাভারতের] 'উভৌ মধ্বাসবক্ষীবৌ”ঃ এই বাক্যে তাহাদের 

হুরাপানরূপ ধর্মব্য তিক্রমও দেখিতে পাওয়। যায়। 

কুমািল ভট্ট এইরূপ বলিয়৷ ইহার মীমাংসা! করিয়াছেন যে,_ 

“ম্থুরা ব মলমন্নানাং পাপ্]াচ মলমুচ্যতে। 

তন্মাদূত্রাঙ্গণ-রাজন্যো বৈশ্বন্চ ন লুরাৎ পিবেৎ 

এই বচনবলে অন্নবিকাররূপ সুরাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ, 

আর “মগ্তং নিত্যৎ ব্রাহ্গণন্ত” ইত্যাদি বচনবলে মগ্ভমাত্রই ব্রাহ্মণের সমন্ধে 

নিষিদ্ধ । মধু ও মীধু নামক মন্ভ শত্রয় ও বৈশ্যের নিষিদ্ধ নহে। মহাভারত- 

বাক্যে দেখা যায়, ক ও অজ্জ্ৰন মধু-সীধু পান করিয়াছিলেন তাহার! ক্ষত্রিয়, 

অতএব তাহাদের নধু-দীধুপানে দোষ হয় নাই। 



২৭২ কৌলমার্গ-রহন্ত 

মহাকবি মাঘ 1শগুপালবধে বর্ণন! করিয়াছেন--কৃষের ইন্জপ্রস্থগমনকালে 
গোশকট পূর্ণ হইয়! সুবুহৎ মদ্তভাগুসমূহ সঙ্গে গিয়াছিল। কবিবাক্যের মূলেও 
মহাভারতবচন। 

এই সকল উজ্জিতে বুঝা যায়--কুষ্ণর্ূপে অবতীর্ণ স্বয্ৎ ভগবান্ও মগ্পানে 

বিরত ছিলেন না। ন্বয়ং রামচন্ত্রও সীতাদেবীর সহিত একসঙ্গে স্থরাপান 

করিয়াছিলেন, ইহ রামায়ণে দেখিতে পাওনা যায়। 

শ্রীমস্ভাগবতে দেখিতে পাটা যায়, বলরাম গোকুলে গিয়া যমুনাতটে 

গোপীদিগের রা ঠা ও তাহাদের সহিত বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন মৈরেয়-সুরা 
পু ৮. ডি 5 
৭.7, ৯৭ এ. তে ১০ নল কঃ ১1878 পান কাটা তাছ। ২. ঘা. (2 ১৩০, 

৬১ ৮ রি ৮ 

1 ০ রর রর এ র্ ০ 

নর ) ১: তির রর 

নু 3 রঃ ােনাধবাদরৎ 

৯ িনাুনাপহতং বল: । 
| মি: সমং পণ ।” 

বি ধু টীসার ভাগবত, ১০1৬৫।১৯, ২৯] 

রর নত ঈ ঠা বারণ স্থধয়! মহ উৎপন্ন] মদির।” | ইহার 

রঘু জার | চবািতা মনে করিয়া বরুণদেব বলদেবের 

সেধধাথ ব কুইধূট রা ্ $ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুরা বৃক্ষকোটর হইতে 

পাতিত হইয়া নিজের টু্সীরভে সেই সমস্ত বন আমোদিত করিয়াছিল। বলদেব 

বায়ুকর্তৃক উপহৃত সেই মধুধারাগদ্ধ আপ্রাণ করিয়। তথায় গমন করত স্ত্রীগণের 

সহিত গেই সুরা পান করিয়াছিলেন । 

বলরাম অতিশয় মস্তপান করিঙেন। স্থর! তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল 

বলিয়! সুরার এক নাম. “হলিপ্রিয়া | বলরামের প্রধান আুধ হল, এই জন 
তাহার এক নাম হলী। 

গ্রভাসতীর্থে যুবংণীয়গণ অতিমাত্রায় স্থরাঁপান করিয়াই মশুতাবশতঃ যুদ্ধে 

'পিপ্ত হইয়া পরস্পর কাটাকাটি করিয়। ধ্বংস গ্রাণ্ড হইয়াছিল। ইহাও শ্রীমন্তাগ- 

বতেই দেখিতে পাওয়া! যায় । যথা, 

ততস্তন্মিন্ মহাপানৎ পণুর্মৈরেয়কং মধু। 

দিষ্টবিভ্রংশিতধিয়ে যদদ্রবৈত্র গ্ততে মতিঃ | 



উপসংহার ভি হা 

মহাপানাভিমত্তানাং বীরাণাং দৃপ্তচেতসাম্। 

কষ্ণমায়াবিমৃঢ়ানাং সঙ্র্য: মহান সু 

ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধর বলিয়াছেন,_-পীয়তে ইতি পারে ঘামরিদা- 
বিশেবঃ | মধু স্থুরসম্। দিষ্টেন দৈবেন বি্রংশিত বি র্ এ পি হান্তৎ 
স্থানে তছচিতমিতি ভাবঃ। যদ্দ্রবৈঃ যন্য টি রণৈঃ। এ 

রাজান্তঃপুরেও সুবাপান প্রচলিত ছিল, সত 

পর্বে দেখিতে পাওয়৷ যায়। যথা _ পৈরি। নী | 

ভ্রৌপদীর নিকট প্রার্থনায় ফল না পাইয়া রা ]. ডি 
করিল-_সথদেফা কোন ছল করিয়! দৌপদীকে কাচিকা যি সা 
কি কৌশলে গাইবেন, তাহ! বলিতেছেন, মি হি 

শপর্বদণি ত্বৎ সমুদদিন্ত লুরাম্গরকীরর। : 
তত্রৈনাৎ প্রেষযিষ্যামি রাস্তা তরি, 

ইঞার মন্দার্থ এই,_“আমি জুদোর জন্যপ্চ ?% ঢু ৯. না 
এইরূপ প্রকাশ করিয়া চতুর্দস্তাদি যে কোন রি রি মি সর 
আমি সেই দিন সৈরিষ্কীকে সুরা আনয় দা 
পাঠাইব । 

পরে বথা নির্দিষ্ট দিনে জুদেষ্চ প্রৌপদীকে বগিতেছেন,__ 
“উত্তিষ্ঠ গচ্ছ সৈরিদ্ধি কীচক্ত্ত নিবেশনম্। 
পানমানয় কল্যাণি পিপাঁস! মাং প্রবাঁধতে ॥৮ 

ইহার ব্যাথায় নীলক্ বলিয়াছেন, _“পানং' মস্তং “সুরামনঞ্চ' ইত্যুপক্রমাৎ। 
তসোব পিপাসা! পাতুমিচ্ছ!।” 

ইহার মর্ধার্থ এই--হে সৈরিন্ধি, তুমি উঠিয়া কীচকের গৃহে গমন করতঃ 
আমার জন্য সুরা আনয়ন কর। আমার সুরাপানের ইচ্ছ। বলবতী হইয়াছে। 

এই সকল প্রমাণবলে বুঝিতে পার! বায় _ প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয়দমাজে 
ুরাপানের ভূরি প্রচলন ছিল, তাহার জন্ঠ নিন্দা ছিল নাঃ অস্তঃপুরবাসিনীরাও 

অবাধে সুরাপান করিতেন, তাহাঁও নিন্দার কারণ হইত না। 
আযুর্বেদে সুর! সম্বন্ধে উক্ত হুইয়াছে,-. 

“অযুক্তিযুক্তৎ বিষং ন্যাদ্যুক্তিযুক্তং রসায়নম্ ।% 



২৭৪ কৌলমার্গ-রহন্ 

যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ পরিমিত মান্রার পান করিলে সুরা রসায়ন, আর অধুকতিযুক্ত 
অর্থাৎ অতিরিক্ত যাত্রায় পান করিলে সুর! বিষের কার্য করে। যে ওষধ জর! 

দুর করিয়! দেহের, বল, পুষ্টি-ও কাস্তি বৃদ্ধি করে, তাহার নাম রসায়ন। পরিমিত- 
মাত্রায় পান করিলে সুর! অমুতের কার্য্য করে, এই জন্য সুরার এক নাম সুধা। 

আফুর্ধেদে ওুষধার্থে নানাবিধ সুরা ও আসবের প্রস্ততগ্রণালী উক্ত হইয়াছে। 

বর্তমান রাঁজবিধানবিরোধী বলির! কবিরাজগণ এখন আর সেই সকল সুর! ও 

আসব পস্তত ক. * গারেন ন।। | 
. ক পিষ্টরেযা। বর্তমান সময়েও কত্রূপে সুরা ব্যবহৃত 

টু ঃ ষাতালর ত কথাই নাই, শিক্ষিত সাধুচরিত্র 

ধন. দি এ সুরা ব্যবহার করিতেছেন। পূর্বে নিষ্ঠাবান্ 

ক্র ৭ নে নি মৌন করিন্তন না, এখন আর ীয় কাহারও 

তাতেও বলিয়া! থাকেন--ওষধার্থে স্থরাঁপানে 

বর ঞ ফল না 1 নাউ ভূল ধারণ! । ব্রাহ্মণের স্থরাপানে 

এ ক হতিহ্ত হইছে। যাহার দেবনে মৃত্যু 
৯ ্ী | রে ্ ফজন্ও তাহ। সেবন কর! যাইতে পারে না, 

দে রীতির তনা তষ্ঁকথাই নাই। ব্রাহ্মণ ওউধধার্থেও স্ুরাপান করিতে 
পাঠেন না, অথচ তাহাতে এর্ধা আর কোন দোষই মনে কর! হয় না। 

এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি ওষধে মিশ্রিতভাবে ত স্থুরা আছেই, তাহ! 

ছাঁড়। «“মেডিকেটেড ওয়াইন” ন।মে কতকগুলি বিশিষ্ট স্থুরা ওুঁষধার্থে ব্যবহৃত 

হইয়! থাকে । পোর্ট, ভাইনাম গ্যালিসি, ব্রাপ্ডি প্রভৃতি অবিমিশ্র স্ুরাগুলিও 

ওয়ধার্থে তরি ব্যবহ্বত হইতেছে, ইহাতে এখন নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্ষণও গ্রার আপত্তি 

করেন না। এমন অনেক দেখিয়াছি--ওধধার্থে প্রত্যহ ভাইনাম গ্যালিসি 
সেবন করিয়া, পরে পুর! মাতালে পরিণত হইয়াছেন। এইরূপ ঘটনা! আধুনিক 
উচচশিক্ষাভিমানীদিগের মধোই অধিক। 

স্ৃতিশাস্ত্রে সুরার স্পর্শ--এমন কি, দর্শনেও প্রীয়শ্চিত্তের বিধান আছে। 

বর্তমান সময়ে পান ভিন্ন অন্য নানারূপেও স্থুরা বাবহৃত হুইতেছে। পাশ্চাত্য 
বণিক্গণের অনুগ্রহে এখন দেশে এমন বনুবিধ বিলাসদ্্রব্যের আমদানি হইতেছে, 
যাহাদের মধ্যে সুর! মিশ্রিত আছে। অনেকে হয় ত জানেন না যে, সেই সকল 

দ্রব্য সুরা আছে? জানিলেও ব্যবহারে আপত্তি নাই। বর্তমান সময়ে নানারূণে 

হতে 
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ন্পিরিটের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। স্পিরিট ম্ুরাবিশেষ। 
হোমিওপ্যাথি ওষধে ত প্রায় সমস্তই স্পিরিট । ম্পিরিটু ব্যবহারে এখন আর 
কাহারও কোন আপত্তি নাই। 

ব্রাহ্মণের স্থুরাপান পঞ্চ মহাপাপের অন্তর্গত একটি মহাপাপ। মহাঁপাপীর 

সংসর্গও একটি মহ্কাপাপ, অথচ স্থরাপায়ী রাহ্মণের সংসর্গে কাহারও কোন 
আপত্তি নাই। 

ধাহাঁরা কৌলাচারে বৈধ স্থরাপানের নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহার! উক্ত 
প্রকার অবৈধ সুরাব্যবহার যেন দেখিয়াও দেখু 

জন্যই আমর! এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলাল | ধা 

সমর্থন করি না। কৌলাচারপরায়ণ সা, দি নব এ ৪: 

চক্ষেই দেখিগা' থাকেন। উদাহরণস্বরূপ কজন. কো ্ ন্ট ,বাবহার 

উল্লেখ করিতেছি-_একজন প্রসিদ্ধবংশীয় কৌজ্গাধক তা নর & ক্লোন 
শ্রাদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। শ্রান্ধে মধুর প্রয়োন খর ক ০ 
রক্ষিত ছিল, গৃহিণী তাহা আনিয়! দিলেন, সাধক. (১. ২৬৬ 
করিলেন না। কারণ জিজ্ঞাস! করিলে টা : টড ৮০ ন্ মদের 

বোতল, অপবিত্র স্থুরাভাওস্থ মধু শ্রাদ্ধে দেও, যাইতে: গারে  না। পুত 

ইহ] শুনিয়া বলিলেন-__আপনিও স্থুরাভাগ্কে অপবিত্র ৮ না তিনি হাসিয়] 

উত্তর করিলেন,-কৌলাচারে পূজার সময়ে শোধনের ছ্বার! স্ব! পবিজ্্র হয়, 

তন্তিন্ন স্থুরা অতিশয় অপবিত্র, স্থুরাভাওও অপবিত্র; শ্রাদ্ধে সুরা, স্থরাভাও্ 

বা তৎসংস্থষ্ দ্রব্যমাত্রই অপবিত্র, তাহ। শ্রাদ্ধে প্রদান করিলে শ্রান্ধ পণ্ড হইবে, 

পিতৃলোক তাহা গ্রহণ করিবেন না । 

এখানে গ্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলিতেছি। পুঞাকালে যস্তশোধন- 

সময়ে ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা মগের শাপমোচন করিতে হয়। এই শাপমোচন 
সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক সম্প্রদীয় বলেন--যে সকল মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণ 

মোহবশত: স্থরাপান করিবেন, তাহাদের প্রতিই শুক্রের অভিশীপ। কৌল” 

সাধক মন্দাবুদ্ধি নহেন, তিনি মোহবশতঃও সথরাপান করেন না, কাজেই তাহার 

প্রতি শুক্রের শাপ পতিত হইতে পারে না। এই জন্যই করম্ছব্র প্রভৃত্তিতে 

স্বরাগুদ্ধিপ্রকরণে শাপোদ্ধারের কোন উল্লেখ নাই। অতএব শাপোদ্ধারের 

প্রয়োজন নাই, কেবল মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা শোধন করিলেই সন্ত পবিত্র হুইবে। 



২৭৬ কৌলমার্গ-রহন্ত 

অপর সম্প্রদায় বলেন,--গুক্রের অভিশাঁপে মগের শ্বাভাবিক দোষ ব্যতিরেকে 

অন্য একটি বিশেষ দোষ তাহাতে নিহিত হইয়াছে । মন্ত্রসংস্কারের দ্বার! স্বাভাবিক 

দোষ দুর হইবে, কিন্তু সেই বিশেষ পৌষটি দূর হইবে না, তাহার জন্য শাপ- 
বিমোচনরপ সংস্কার করিতে হইবে। শুক্রের বাক্যে “মন্ববুদ্ধি* ও “মোহবশতঃ* 

এই ছুইটী কথা উপলক্ষণ মাত্র। গৌড়ীয় সম্প্রদায় শাপবিমোচনের পক্ষপাতী। 
এই জন্ট বঙ্গদেশীয় নিবন্ধগুলিতে শাপবিমোচনরূপ সংস্কার বিহিত হইয়াছে, 

এবং তেদসদারে, নু নী নব শীপবিমোচন করিয়। থাকেন। 

ও রশ নি রদ মহা ভারতে প্রাণ্ড হওয়া! যায়, রা! ও কঃ 
কোন্ সম্্রার বত শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এই পর্যন্ত 

হে দিক যোগরীই নাই। 

এখন গু গরীধার রী? করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম । 

শুভমন্ত। 

সমাগ্ 
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